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„Je weet de waarheid door de manier, waarop het voelt!”

Horen, zien of weten? Hoe ontvang jij de informatie van het Universum? 
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Ontdek je heldere kanalen

Dit kleine e-book  is een aanvulling op het                          
E-book over het  Derde Oog. 

Op het moment dat je een voorstelling kan 
maken van hoe je gaven werken, is het makkelij-
ker voor je, om te vertrouwen op hetgeen je door 
krijgt van boven.... In de loop van ons leven horen 
we termen voorbij komen als paranormaal bega-
afd zijn. Wat houdt dit nu in? Ik gebruik hier in 
dit e-book de term kanaal, waarmee ik het kanaal 
bedoel waarmee jij de informatie van het Univer-
sum mee ontvangt. Door weer even je geheugen 
op de frissen en te bedenken wat is wat en  hoe is 
het bedoeld dan zal je merken dat het op eens in-
klikt. Het kan je helpen door een voorstelling te 
maken hoe het werkt. Ik geef in dit e-book een 
voorbeeld van de werking van een radio. 

Voor we kijken welke kanalen nu bij jou  
ontwikkeld zijn, neem ik je heel even mee naar 
een ander leven heel erg lang geleden.  

Femke  van Kuijk 
Ben jij ook een „alles-willen-

-weter? Dit is je  linker hersen-
helft. Bij je gaven gebruik je je 

rechter hersenhelft, een kwestie 
van omswitchen in vertrouwen.  
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Atlantis

Zo’n 10.000 jaar geleden ten onder gegaan, gezonken in de Zee. 
 Atlantis is één van de stukken   op Aarde waar wij hebben geleefd. Atlantis was 
de hemel op Aarde en bedoeld om lessen te leren (groeien van ego naar hart).  
 
Wij afkomstig van de Bron zijn geincarneerd als sterrenmens naar de Aar-
de. Deze incarnatie viel heel erg tegen, het voelde niet als thuiskomen. Dit 
is heel kort uitgelegd wat er in duizenden jaren gebeurd is. We waren hoog 
ontwikkeld, hoog begaafd en beschikten over telepathische vermogens.  

Wat belangrijk is, wat je weer mag  
als jouw waarheid mag gaan voelen.  
Je bent naar de Aarde gekomen met  
spirituele gaven die je als ziel zijnde  
al duizenden jaren hebt beoefend. 
Het is dus geen kwestie van leren in  
dit leven, maar een kwestie van  
herkennen of misschien is  
Heropenen wel een betere  
benaming. 

Hoofdstuk 1

Lees hier via deze link  
het verhaal van Atlantis. 

Gechanneld door Pamela Kribbe.  

http://pamela.jeshua.net/nieuwetijd/ntijd4.htm
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Vertrouw op de vibes die je krijgt, 
energie liegt niet!

We ontvangen de  
boodschappen via intuïtieve 
trillingen en deze wordt uit-
gezonden naar één van onze 

ontwikkelde kanalen. 

Ik ga je nu een stukje uitleggen 
over frequenties en trillingen.  

Alles om ons heen inclusief on-
szelf bestaat uit energie/trilling, 
de tafel, de stoel of bank waar je op 
zit, dit e-book, je telefoon etc. Elke 
energie heeft ook een  bepaalde 
frequentie, denk maar aan een ra-
dio. Een radio zendt uit in de ether 
met behulp van een frequentie.  

Een radio ontvangt trillingen 
en zet deze om naar geluid. Onze 
heldere kanalen communiceren 
ook via trilling/frequentie. Onze 
intuïtie, kun je vergelijken met het 
binnenwerk van een radio, deze zet 
de energie om en laat de boodschap 
aan ons voelen, zien, weten, horen, 
ruiken of proeven. 

Helder voelen
De meeste mensen zijn heldervo-
elend (70%) en zo zal jij ook de  
boodschappen in eerste instantie 

van het Universum via je heldere ge-
voel krijgen. Je voelt dat iemand niet 
de waarheid spreekt, je voelt hoe de 
sfeer in een ruimte is, je voelt dat ie-
mand ergens pijn heeft, je krijgt een 
waarschuwing via je gevoel, je onder-
buik geeft je een onbestendig gevoel.  

Dit zijn allemaal voorbeelden van 
helder voelen. Als je helder voelend 
ben kun je heel erg makkelijk gevo-
elens, emoties van andere mensen 
waarnemen of zelfs overnemen. Je 
intuïtie communiceert ook via je 
gevoel: ik voel dat ik het niet moet 
doen. 
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Helder weten
Helder weten is één van de moeilijk-
ste kanalen om te omarmen. Je ego 
kan hier heel erg opspelen door te 
zeggen, dit kan niet, dat ik dit weet?! 
Want zo werkt helder weten: je weet 
het gewoon. Je krijgt een woord of 
een aantal woorden door afkom-
stig uit het “niets”. Je weet dat de  
buurvrouw een alcoholproble-
em heeft of je weet wanneer een  
geboorte plaats gaat vinden. Je weet 
kennis uit het onder bewustzijn 
omhoog te halen, waar je niet be-
wust van bent. Zo kun je dus ook 
kennis uit anderen omhoog halen. 

Helder zien
Helder zien is uitgebreid aan bod 
gekomen in het e-book Derde Oog. 
Elk beeld op je fysieke of innerlijke 
oog, waarvan je gevoel je ingeeft, dit 

is van betekenis: is een boodschap 
van het Universum. Dit is helder 
zien! Het valt je op dat iemand er 
slecht uit ziet, je ziet een lichtbol, je 
staat in een boekenwinkel en je ziet 
dat ene boek, je hebt een tarotkaart 
in je handen en je ziet het zwaard, 
wat verteld: je mag een keuze ma-
ken. 
 
Helder horen
Helder horen is geluiden, stemmen 
ontvangen via je oren. In het begin 
van het helder horen zijn je oren 
zich aan het afstemmen op het ge-
luid. Dit kan “gekke verschijnselen” 
opleveren in je oren. Je hoort stem-
men terwijl er geen mensen zijn, je 
hoort boodschappen via muziek of 
je bemerkt via iemand zijn stem dat 
er iets aan de hand is. 

Helder ruiken
Plotseling ruik je een geur van een 
bos rozen, terwijl je geen rozen in 
huis hebt. Wie doet jou aan rozen 
denken? Is het een dierbare overle-
denen? Sommige mensen kunnen 
ziektes ruiken of zelfs dat mensen 
gaan overlijden. 

Hoe ontvang jij de informatie?



E-book over Heldere Kanalen

7
© de Heldere Bron. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Femke van Kuijk

 / 13

Heldere Kanalentest *)
Hoofdstuk 2

Kennis is wijsheid!

Als jij weet wat je eerste en tweede werkende heldere kanaal is op dit mo-
ment dan scheelt dat heel veel frustratie en teleurstelling. Als je eerste ka-
naal helder voelen is en je tweede kanaal helder horen, dan zal je nu nog 
even geen berichten ontvangen via je helder zien. Bijvoorbeeld als jij heel 
erg graag een Engel wil zien, dat snap ik! Dan zal je hem in jouw geval wa-
arschijnlijk voelen of misschien zelfs wel horen: ritselende veertjes. 

Bekijk de vragen, welke 2 antwoorden springen er voor jou het meeste 
uit? Pak pen en papier en schrijf de cijfers 1 t/m 15 op van onder naar 
boven.  Hier maak je een tabel van met  twee rijen. Per vraag schrijf je 
eerst het antwoord op waar je de meeste klik mee hebt, hierna schrijf  
je antwoord 2 op .  Je maakt dus rijtjes: 1 B & D , 2 C&A, 3&D etc. etc.  

Kies op gevoel, ook als je nog nooit in zo’n situatie terecht bent gekomen, 
je kan het niet verkeerd doen!

1. Wat valt je het eerste op aan een nieuwe collega?
A. Hoe deze er uit ziet, zoals gezicht uitdrukking haarkleur een kledingstijl. 
B. Het geluid, de toon en volume van zijn stem.
C. Of ik me wel of niet prettig gevoel in zijn gezelschap.
D. Of hij wel interesses heeft om een boeiend gesprek met mij te voeren.

2. De laatste film waar ik echt van genoten had:
A. Mooie natuur en goed uitzien de acteurs en actrices.
B. Goede muziek en expressieve stemmen.
C. Een verhaal dat me emotioneel raakte en waar ik me goed door voelde. 
D. Een prachtige boodschap waar ik wat nieuws van leerde.
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3. Welke van deze uitspraken gebruik je het meest?
A. Ik zie wat je bedoelt.
B. Ik hoor wat je zegt.
C. Ik voel me hier… Over.
D. Ik begrijp wat je bedoelt.

4. Wanneer ik een probleem oplos, zal ik waarschijnlijk:
A. Verschillende oplossingen voor me zien.
B. Een innerlijke dialoog hebben totdat ik een oplossing vind. 
C. De situatie overwegen totdat ik er vrede mee heb. 
D. Wachten tot er een antwoord in mijn geest verschijnt

5. Mijn ideale carrière omvat:
A. Schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotograferen, architectuur of filmen.
B. Componeren, zingen, muziek maken of lezingen geven.
C. dansen, helen, therapie geven of poëzie schrijven.
D. Onderzoek, wetenschap, non-fictie boeken en artikelen schrijven,  
geneeskunde of uitvinden.

6. Wat ik het meest waardeer in de natuur is:
A. Mooie bloemen, planten, bomen en landschappen.
B. Het geluid van vogels, dieren, golfen en het geruis van de wind. 
C. De geuren en de frisse lucht.
D. Ik kom niet vaak buiten maar ik zou wel meer tijd buiten door willen 
brengen.

7. Wat ik het liefst aan mezelf zou willen veranderen is:
A. Mijn uiterlijk.
B. Mijn stem.
C. Hoe en wat ik over mezelf voel. 
D. Mijn kennis over mijn favoriete onderwerp.
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8. Als ik wat extra geld zou krijgen, zou dit het eerste zijn wat ik doe:
A. Iets moois kopen om mijn leven te verfraaien zoals een schilderij, een sie-
raad of nieuwe meubelen.
B. Vip kaarten kopen voor een popconcert van mijn favoriete band.
C. Mezelf lekker laten verwennen in een schoonheidssalon.
D. Mijn computersysteem uitbreiden of vernieuwen.

9. Wanneer ik een beroemd persoon zou mogen ontmoeten, levend of 
dood, dan zou ik:

A. Mijn favoriete film*willen ontmoeten.
B. Mijn favoriete popster willen ontmoeten.
C. Inschrijven willen ontmoeten door wiens werk ik ontroerd werd. 
D. Iemand willen ontmoeten die de geschiedenis met zijn uitvinding heeft 
veranderd.

10. Mijn algemene irritaties over restaurants is:
A. Dat ze te donker zijn, waardoor het moeilijk is de menukaart te lezen op 
mijn gezelschap te zien.
B. Dat ze te rumoerig zijn, waardoor het lastig is een gesprek te voeren.
C. Dat ze het te druk zijn, waardoor ik me minder makkelijk kan ontspan-
nen en vermaken.
D. Dat het te duur zijn, waardoor ik niet begrijpen waarom ik niet lekker 
thuis eet.

11. Ik ontspan graag door:
A. Naar de tv of een dvd te kijken. 
B. Naar muziek te luisteren. 
C. In een lekker warm bad te liggen. 
D. Een goed boek te lezen.
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12. Wanneer ik op vakantie ben, besteed ik veel tijd:
A. Het maken van foto’s en video’s. 
B. Het praten met de lokale bevolking. 
C. Het genieten van de fantastische lokale keuken. 
D. het bezoeken van musea om meer te leren over de lokale geschiedenis.

13. Mijn belangrijkste overweging bij het kopen van een nieuwe auto is:
A. Het uiterlijk: de stijl, kleur en het design.
B. Het geluid van de Motor, de kwaliteit van de stereo en hoe stil het in de 
auto is.
C. Mijn comfort in het rijplezier.
D. De test uitslagen in diverse autobladen.

14. In mijn werkomgeving is het volgende het belangrijkst:
A. Er moet genoeg verlichting zijn. 
B. Het moet er stil zijn. 
C. Het moet comfortabel zijn. 
D. Er moet een directe, snelle internetverbinding zijn.

15. Wat ik me nog goed herinneren van mijn circus bezoek als kind is:
A. Hoe groot de circustent en de clowns er uitzagen. 
B. Die muziek bij de dravende paarden de stem van de stalmeester en de la-
chende kinderstemmen. 
C. De geur van popcorn en van de dieren. 
D. Dat ik me afvroeg hoe de acrobaten en de mensen op het strakke kort zo 
in balans bleven. 
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eerste kanaal tweede kanaal

A 4 3

B 2 1

C 7 5

D 2 6

Je hebt als het goed is nu twee rijen met antwoorden. Alle antwoorden uit 
rij mag je gaan op tellen. Hoeveel A’s staan er in rij1, hoeveel B’s staan er in 
rij 1 etc. De antwoorden mag je invullen hieronder: bij eerste kanaal. 

Voor de antwoorden uit rij 2 doe je precies hetzelfde. 

Als je nu kijkt  naar de antwoorden die je hebt ingevuld waar heb je 
het meeste van? 

Ik heb als voorbeeld deze grijze cijfers ingevoerd....

 
Deze uitkomst verteld dat mijn eerste kanaal C is en mijn tweede kanaal 
D.  Het eerste dominante kanaal waarop ik de informatie ontvang is hel-
der voelen en mijn tweede kanaal is helder weten.

A = helder zien
B= helder horen
C = helder voelen
D= helder weten 
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Bron: Heldere Kanalentest

De heldere kanalentest is afkomstig uit 
het boek Engelen van Annelies Hoornik.  
Een heel erg gaaf boek om te lezen 
als je meer wilt weten over Engelen.  
www.engelencursus.nl
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NIETS UIT DEZE READER MAG OPENBAAR WOR-
DEN GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTO-
KOPIE, INTERNET OF OP WELKE ANDERE WIJZE 
OOK, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING VAN DE HELDERE BRON

Femke van Kuijk
Ik help lichtwerkers, zonder omweg, de stap 
te laten zetten in het leven van hun missie als 
Lichtwerker. Ik geloof dat jij de uitermate ge-
schikte kandidaat bent voor het leven van jouw 
levensdoelen en missie. Het universum heeft 
jouw uitgekozen om jouw missie op Aarde te 
vervullen. Deze kiest alleen de beste kandidaat 
uit: en dat ben jij!

„Ik heb ja gezegd tegen mijn missie. Vanaf dat moment is mijn leven 
in een stroomversnelling terecht gekomen. Ik trek jou met alle liefde 
hierin mee, zodat ook jij jouw missie helder krijgt en gaat leven.”
— Femke van Kuijk, Spiritueel Coach, de Heldere Bron 

Dankbaar

Dit e-book is tot stand gekomen met de hulp van het Universum en alle 
bronnen op Aarde die mij geinspireerd hebben. Mijn grote dank gaat uit 
naar alle lichtwerkers en Zielen die op mijn pad zijn gekomen en mij heb-
ben geholpen met het openen van mijn eigen kennis, waarheid en wijsheid.  
Geniet van de ontwikkeling die een derde oog healing je zal brengen. Het 
kan levens-veranderend zijn, als je daar voor open staat en het nieuwe ho-
ofdstuk van je leven in vetrouwen aangaat.  
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