
LES 4
MEDIUMSCHAP



WERKBOEK
Les 4 Helderzien, Heldervoelen.. . . . . .

 

De geestenwereld communiceert met ons op verschillende manieren. Je weet 

inmiddels dat zij  niet letterli jk met een stem met ons 

communiceren. Doordat zij  hun energie 

met onze energie versmelten ontstaat er een informatie 

uitwisseling. Dat uit zich in verschillende disciplines:

 

- Heldervoelen

- Helderzien

- Helderhoren

- Helderweten

 

Het ontvangen van de informatie is meest eenvoudige stuk van het proces. 

Je zal zien dat je een natuurli jke voorkeur hebt voor de verschillende 'senses'! 

Deze gaan we onderzoeken en we gaan ervaren hoe we 

de andere disciplines kunnen ontwikkelen.



Ga eens lekker zitten en beschrijf hieronder hoe de informatie op dit moment
natuurlijk bij je komt. Voel je meer of ben je meer visueel ingesteld. Neem de
 tijd om terug te gaan in je herinnering en kijk eens hoe het bij jou werkt.

Je persoonlijke voorkeur:

Opdracht:
Schrijf in je dagboek op hoe je jouw persoonlijke voorkeur ervaart. Denk aan 

voorgaande oefeningen en analyseer voor je zelf hoe je dat ervaart.



Heldervoelen

In deze oefening ga je je heldervoelen activeren. Probeer eens na te gaan hoe het 'voelen' 
voor je werkt. Voel je snel emoties aan van anderen. Als je met mensen bent, voel je dan 
het karakter of de persoonlijkheid? Hoe werkt dat voor jou? Maak onderstaande opdracht.

 
 

Schrijf in je dagboek op wat er als vanzelf bij je binnenkomt middels je gevoel.



Schrijf hieronder wat je gevoel is bij onderstaande personen.
dus bv: hoe voelt een moeder voor jou....of een vader. Omschrijf dat zo specifiek mogelijk.

Personen & Wat voel je?

Moeder

Vader

broer

Zus

Partner

Vriend/vriendin

Collega

kennis



Helderzien

In deze oefening ga je je helderzien activeren. 
Probeer eens na te gaan wat je van nature 'ziet'. Als je bijvoorbeeld denkt aan een auto, 

zie je deze direct voor je? Of 'voel' je deze?
Wat zie je precies en in welke vorm ontstaat dat. Maak onderstaande opdracht:

 
Schrijf in je dagboek op wat er als vanzelf bij je binnenkomt door middel van het zien.



Schrijf hieronder wat je van nature 'ziet' is bij onderstaande personen.
dus bv: wat zie je als je bv een moeder 'ziet'

 Omschrijf dat zo specifiek mogelijk.

Personen & Wat zie je?

Moeder

Vader

broer

Zus

Partner

Vriend/vriendin

Collega

kennis



Helderhoren/helderweten

In deze oefening ga je onderzoeken hoe jij 'hoort' of 'weet'. Dit is in het begin een wat
 lastigere discipline omdat het onderscheid nog lastig te maken is.

 
Schrijf in je dagboek op wat of je wel eens iets 'weet' of 'hoort', probeer dat zo concreet 

mogelijk op te schrijven. Het gaat er om dat je er zo veel mogelijk bekend mee raakt hoe 
het voor jou persoonlijk werkt.




