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„Start vandaag met het schijnen van je licht, zodat anderen je kunnen zien” 

„Er is een plan en je Ziel weet wat het is!” 
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Leef je Zielendoel

Wat is nu je zielendoel, levensdoel of je mis-
sie? Dat is waar dit e-book over gaat. Het 

weten wat je te doen hebt hier op Aarde geeft zo’n 
heerlijk gevoel. Het is een drive die je grootste pas-
sie nog meer laat branden. Het is het punt waar  
alles in je leven samen komt; je grootste droom 
en drive. De ultieme reden dat jij elke dag fluitend 
uit je bed komt, omdat je doet wat je ziel heeft  
afgesproken.

Voor het moment dat je Ziel incarneerde 
naar dit leven op Aarde heeft deze met de Engelen  
afgesproken welke zielendoelen er in dit leven 
aan bod komen. Met zielendoelen/levensdoelen/ 
zielenafspraken worden één en hetzelfde ding  
bedoeld: de levensafspraken van de ziel. Dit zijn 
de lessen die je mag meesteren op Aarde. 

 
Het meesteren van lessen zorgt voor groei van de 
Ziel. Deze groei zorgt er voor dat je een stap dich-
terbij verlichting komt. Je ziel is op reis,  terug naar 
het licht.

Femke van Kuijk 

Falen is onmogelijk.  
De Bron heeft jou als perfecte 

kandidaat uitgekozen om je 
lichtwerk te gaan doen. 
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Leven op Aarde

We hebben als Ziel zijnde gekozen voor ons leven op Aarde. Hoe gek 
het ook mag klinken, maar jij hebt je eigen leven uitgekozen. Elke 

les, elk persoon die op je pad komt om je te helpen deze les te meesteren. 
Het is allemaal de keuze van je Ziel!

Voelt dit ook voor jou als een waarheid, de diepe wetenschap dat jij je 
eigen leven hebt uitgekozen en hiermee ook in staat bent om je leven tot 
een groot succes te maken! Want dit is inherent aan het kiezen van onze 
eigen levenslessen. Onze ziel kiest geen zielendoelen uit, welke niet geme-
esterd kunnen worden. Je bezit alle kennis, kunde en kracht om elke situ-
atie op te lossen en om te buigen van negatief naar positief.

Onze vrije wil beslist en bepaald de route
Onze ziel heeft de Zielendoelen gekozen, maar jij bepaald zelf of je ze wel 
of niet aangaat. Je vrije wil kiest en beslist de route die je aflegt in dit leven. 
Zielendoelen hebben het volledige inzicht en handelen nodig om ze los 
te kunnen laten en plaats te laten maken voor nieuwe doelen. Zo kan het 
voorkomen dat je zielendoel blijft herhalen, omdat je het inzicht nog niet 
hebt gekregen. Voor je gevoel zit je in een cyclus vast en je weet niet hoe je 
er uit kan komen. Ga vragen stellen aan het Universum, dit is zo krachtig, 
dit helpt je om het inzicht te krijgen. 

Proces van Zielendoelen
Je hogere zelf weet welke zielendoelen je hebt uitgekozen en deze ma-
ken een connectie met je hart. Je hart is een belangrijke richtingaanwij-
zer in je leven en helemaal als het om zielendoelen gaat. Je hart gaat na-
melijk harder kloppen, overstromen van liefde en passie als het om een  

Hoofdstuk 1
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(nieuw) zielendoel gaat. Het is 
een nieuwe hobby, een nieuwe 
fiets of misschien wel een nieuwe  
liefde waar je zo ontzettend blij van 
wordt. Het is je hart die aangeeft: er 
gaat een nieuwe deur open. 

Zielenster chakra

In je zielenster chakra zitten je 
zielendoelen (nummer 1.) Je zielen-
doelen dalen via je hogere zelf naar 
beneden. Via je zicht (nummer 2.) 
registreer je het Zielendoel. 

Deze vindt zijn weg naar 
het hart gebied, waar het je ver-
langen en wensen aanraakt.  
Vervolgens is het belangrijk om in 
actie te komen en de stappen te zet-
ten die je ingegeven krijgt. 

Er zijn heel veel verschillende 
zielendoelen en deze leef je allemaal 
tegelijk. Je bent een partner van...., 
een ouder van....., je beoefend een 
hobby, je doet X. werk, je werkt aan 
je onzekerheid en andere emoties... 
etc. etc. Dit zijn allemaal voorbeel-
den van  zielendoelen.

Proces Zielendoel

1. zielenster chakra
2. zicht
3. wens (hart)
4. actie
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Foetsie, weg gedrevenheid
Hoofdstuk 2

Elk Zielendoel heeft een begin en een einde en als je deze fasen herkend 
en hier ook naar handelt, dan ben je in staat om grote veranderingen 

in je leven aan te brengen. Nieuwe Zielendoelen vervullen ons van ener-
gie, passie en heel erg veel liefde. Op het moment dat we bepaalde Zielen-
doelen doorleefd hebben, dan verdwijnt de energie en gedrevenheid. In 
plaats van dat we actie ondernemen, omdat de voldoening weg is, doen we 
niks. Vaak houden we vast vanwege allerlei normen, waarden en angsten. 

„ Als een relatie een last is geworden 
i.p.v. een lust, dan is het raadzaam 
om deze te beëindigen. Vaak durven 
we deze niet te verbreken, vanuit een 
angst om alleen te zijn, denken niet 
beter te krijgen of een andere angst. 
Echter als we deze toch verbreken, de 
deur wordt gesloten, dan kan er een 
andere deur weer open. Als je een 
relatie verbreekt of verbroken is 
vraag het Universum/de Engelen 
om het bijbehorende inzicht op je 
pad te brengen, zodat je niet in een 
herhaling terecht hoeft te komen.”

„We gaan met tegenzin naar werk, 
we doen het alleen voor het geld, of 
we durven geen andere stap te zet-
ten want we hebben nu een vast 
contract. Dit zijn signalen waarbij 
de Ziel zegt: onderneem actie! Sluit 
deze deur, zodat er een nieuwe deur 
open kan. Dit hoeft niet te betekenen 
dat je acuut je ontslag neemt (mits je 
hart dit ingeeft), maar wel dat je ac-
tie onderneemt door te gaan kijken 
waar je wel zou willen werken.”

— Voorbeeld relatie

—Voorbeeld werk
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Droomwerk
Het volgen van je hart op werkgebied geeft je de mogelijkheid om werk 
te vinden en te doen waar je hart van gaat stromen.  Je ervaart dat je hob-
by je werk is en dat je elke minuut er aan kan besteden. Een enorme boost 
met energie en zelfvertrouwen krijg je, als je het werk van je dromen doet. 

Het werk van je dromen is het leven van je Zielendoel. Vaak weten we 
al (diep van binnen) wat we willen, waar ons hart enorm blij van wordt. 
Echter door onze opvoeding, een gebrek aan zelfvertrouwen, de mening 
van andere mensen of een samenloop van omstandigheden hebben we 
afstand van deze droom genomen. Diep van binnen blijft dit brandende 
verlangen om geleefd te worden, omdat je diep van binnen voelt, als ik dat 
ga doen, dan vallen de puzzelstukjes op zijn plaats.

Weerstand 
Je kunt weerstand en angst ervaren voor het leven van je Zielendoelen. 
Als je last heb van pijn in je armen en schouders, dan is dit een signa-
al van je lichaam dat je bang bent voor nieuwe hoofdstukken in je leven. 
Uit angst hou je de deur dicht, ook nu mag je weer beseffen dat je Ziel hier 
voor gekozen heeft en dat je helemaal niet angstig hoeft te zijn. JE KAN 
HET! Diep van binnen ben je klaar voor dit nieuwe hoofdstuk in je leven. 

Het kan ook zijn dat je van binnen voelt dat het nieuwe hoofdstuk  
groots is, zo nieuw en anders, dat nu blijven in je comfort zone, beter en  
veilig voelt. 
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Einde? Gooi de deur dicht
Hoofdstuk  3

A ls zielendoelen doorleeft zijn, dan mag je ze in vertrouwen afsluiten     
en de deur sluiten. Als je moeite hebt met afscheid nemen van je zie-

lendoel, dan kun je pijn ervaren vanaf je onderrug tot aan je voeten. 
Je zielendoelen zakken uiteindelijk naar het beengebied, waar ze via 

je voeten terug gaan naar de Aarde. De voeten en enkels staan ook voor 
het zetten van nieuwe stappen op je Zielenpad. Als je linker voet pijnlijk 
is dan heeft dit met stappen op intuïtief gebied te maken. Pijn rechts heeft 
met handelen te maken. 

Gewoonte en angst zijn beperkend voor je Zielendoel. Deze zorgen 
ervoor dat je stil blijft staan en niet in beweging komt. Als een deur geslo-
ten dient te worden en jij onderneemt geen actie,  dan  kan dit uitmonden 
in een crises. Je hebt het stemmetje van je intuïtie niet gehoord of genege-
erd? Deze  heeft signalen afgegeven dat je deze deur mocht sluiten. 

Nieuwe deuren zijn mooier en beter
„Het Universum heeft massaal inge-

grepen de afgelopen jaren. Het is de 
wereldwijde recessie die nog steeds 
gaande is. Er zijn heel veel mensen 
aan het ontwaken en beseffen dat ze 
voor een ander doel op Aarde geko-
men zijn. Hiervoor zijn veel mensen 
hun baan kwijt geraakt. Door deze 
grote verandering gaan ze nu wel 
hun hart volgen.”

Onze ervaring leert ons dat nieuwe deu-
ren altijd als beter worden ervaren. Ga maar 
even terug in gedachten naar een moment 
dat jij een oude deur had gesloten. Dat wat je 
er voor terug kreeg was dat beter? Een nie-
uwe relatie of baan ervaren we vaak als beter 
en zeggen dan: “had ik dit maar 10 jaar eer-
der gedaan”. Je angst houdt je op de huidige 
plek. Als je toch durft die ene deur te sluiten, 
ga dan ontdekken dat de volgende deur die 
open gaat, beter is voor je, veel beter!

— Voorbeeld Crises
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Klop jij aan?
De deuren zullen geopend 

worden  voor diegene die 
durven te kloppen. 

Onze ervaring leert ons dat nieuwe deuren 
altijd als beter worden ervaren. Ga maar 
even terug in gedachten naar een moment 
dat jij een oude deur had gesloten. Dat wat 
je er voor terug kreeg was dat beter? Een 
nieuwe relatie of baan ervaren we vaak als 
beter en zeggen dan: “had ik dit maar 10 
jaar eerder gedaan”. Je angst houdt je op de 
huidige plek. Als je toch durft die ene deur 
te sluiten, ga dan ontdekken dat de volgen-
de deur die open gaat, beter is voor je, veel 
beter!

Twijfelen
Als jij een ‚twijfelkont’ bent dan kan het er 
ook voor zorgen dat je geen keuze maakt. 
Stel je voor....’je maakt de verkeerde keuze 
en dan?’ In het Universum bestaat er geen 
tijd, de andere deur, waar je tussen twijfel-
de kan altijd weer geopend worden. 
Zielendoelen kunnen op een later moment 
ook weer terug komen op je pad, dus stop 
met twijfelen! Luister naar je hart en neem 
de actiestap.



E-book  over je Zielendoel

10www.dehelderebron.nl  / 13

Getal 9,99,999

Als het getal 9 of een veelvoud hiervan 
op je pad komt dan is het een bevesti-
ging van boven dat je aan de slag kan 
gaan met je lichtwerk. Het mooie van 
het leven van je zielendoelen en missie 
is dat jij op volledige steun van het Uni-
versum kan rekenen.

Overvloed 
 
Het ervaren van overvloed geeft een gevoel van ze-
kerheid en  veiligheid. Gebrek aan overvloed is een 
gevolg van  het ervaren van illussie. 

Er is namelijk overvloed van alle energie, liefde, 
kracht en geld. Het is allemaal energie, er is geno-
eg voor alles en iedereen. Iedere ziel, dus ook jij 
kan hier aanspraak op maken. Op het moment 
dat jij je zielendoel leeft, dan wordt alles op je 
pad gebracht wat je nodig hebt om je lichtwerk 
neer te gaan zetten. Als jij je zielendoel leeft, 
dan kun je je zorgen over financiën achter-
wege laten. Zo lang je je hart volgt, je zielen-
doelen leeft, dan hoef je alleen maar te vra-
gen aan het Universum en te ontvangen. 

„999 Ga aan de slag lichtwerker! De wereld heeft 
je levenswerk NU nodig. Wijd je volledig, zon-
der treuzelen aan je goddelijke levensdoel en ziels 
missie.”



E-book  over je Zielendoel

11
www.dehelderebron.nl

 / 13

O
pd

ra
ch

t 1

Ga eens terug in de tijd....
•	 In welke situaties in je leven ben je te lang op 1 plek blijven 

staan? Waar durfde je de deur niet te sluiten? Wat was de 
oorzaak dat je niet verder durfde? Heb je destijds gemerkt 
dat je intuïtie je signalen aan het geven was? 

•	Heb je al eens gemerkt dat het Universum je heeft geholpen 
op het moment dat je je hart volgde richting een nieuw Zie-
lendoel. Hoe heeft het Universum je geholpen? Kwamen er 
mensen, geld, nieuw materieel of ..... wat anders op je pad?
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Hoe was je week? Heb je al zicht op je huidige Zielendoel en missie 

•	Welk inzicht heb jij deze week mogen krijgen? Voel je de klik, 
dat als jij je Zielendoel volgt, dat er voor je wordt gezorgd?

•	Wat is er uit de levensdoelkaarten gekomen?
•	Ben je deze week tegen blokkades en/of angsten gelopen? 

Schrijf ze op, dan zijn ze al voor een gedeelte uit je hoofd. 
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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

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 

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.  


	Table of Contents
	Letter from the author
	Nestius natemporem id qui ven
	Sit quatur, unt acitio quam sincil
	Name ommo tem quas
	Soluptur iossus el ilitione landigni
	Nestius natemporem id qui ven

