
Helder weten

Helder voelen

Helder zien

Helder horen

Helder ruiken 

Hoe ontvang jij de informatie? 
Ik was laatst bij een bijeenkomst waar we het ook over

energieën hadden, de een voelde de ander wist het en de

ander had geen idee.  Ik vond het wel een leuk onderwerp

voor mijn nieuwsbrief. 

Wij ontvangen namelijk boodschappen via intuïtieve

trillingen die uitgezonden worden naar één van onze

ontwikkelde kanalen.

Wat betekend dat nou eigenlijk?
Alles om ons heen bestaat uit energie, zoals een boom en

radio een auto een bank enz. Elk object heeft weer een

andere energie trilling. Als je bewust kijkt of voelt of ziet of

hoort of zelf ruikt kan je dat opmerken. De meeste mensen

zijn hier niet bewust mee bezig en dat geeft ook niet.  

De kanalen zijn:

Helder weten
Als je helder wetend bent dan weet je het gewoon. Je krijgt

ineens een woord of woorden door, zo uit het "niets ". Je

weet dat iemand een andere baan krijgt of wanneer iemand

zwanger is misschien zelfs wel zonder dat de ander zelf al

wist dat zij zwanger is. Is mij weleens gebeurd ;) 

Helder voelen
De meeste mensen zijn helder voelend, je voelt bv dat

iemand de waarheid niet spreekt. Je kunt ook voelen hoe

de sfeer in huis is als je bij iemand binnen stapt waar net

ruzie is geweest en de omgeving doet net of er niks aan de

hand is kun je dat ook voelen. 

 

Helder zien
Bij helder zien ontvang je beelden in je hoofd. Je zou het

kunnen zien als filmpjes die dan afspeelt dit kan bv de 

 zijn of het verleden. Het is niet alleen filmpjes, je ziet aura

(energie rondom de mens of dier, boom, plant enz) het

kunnen ook entiteiten (overleden persoon, dier enz) zijn.  

Helder horen
Je kan zo uit het niets ineens muziek horen terwijl er

niemand muziek afspeelt of dat je dat je in het

winkelcentrum loopt en je hoort ineens een stem terwijl

niemand tegen jouw praat, dit kan heel gek zijn. Heb ik

namelijk zelf een keer meegemaakt. Dat was heel vreemd.

De eerste keer. 

Helder ruiken 
Bij helder ruiken, kan het zo ineens zijn dat jij ineens een

sigaren lucht ruikt terwijl er niemand een sigaar rookt op

dat moment bij jouw in de buurt. Of dat je rozen ruikt uit

het niets.  

Ben jij nieuwsgierig wel kanaal jij het meest gebruikt? Doe

dan deze test  

Bij mij is mijn helder weten en helder voelen het sterkst.  

Ik kan dan ook vaak de aanwezigheid van een overleden

persoon voelen en zie ze niet altijd letterlijk, wel zie ik vaak

schimmen.  

Ik maak ook vaak huizen schoon, ik merk al bij de voordeur

of er een entiteit is, soms kan ik dan niet doorlopen dan ga

ik eerst in gesprek met de entiteit. Dat kan een raar gezicht

zijn voor een ander. Ik praat er net zo tegen als ik tegen jou

praat. Een entiteit heeft alleen geen lichaam meer. Dat is

het enige verschil. Laat je dus niet bang maken, als je

ineens wat voelt.  

Veel leesplezier,

lieve groet, Angelique
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