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Golf: 1
Je bevindt je op deze
leeŌijd in de golf van de
rode draak met als thema
oervertrouwen en als doel
moed.

Je mag ontdekken wat je vertrouwen in jezelf en je omgeving kleiner maakt of ondermijnt.
Onderzoek het waarom hiervan en los dat wat je tegenkomt op. Zo verandert je waarneming
en groei je uit tot wie je werkelijk bent. Ervaar de hemel op aarde. Realiseer je ten volle
dat het de bedoeling van de schepper is om gedurende je leven je eigen aardse paradijs te
creëren.
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gev
Het is belangrijk dat je goed
verankerd
erankerd bent.
be Zodat
at wat via jou naar de aarde wil stromen er
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Golf: 3
Je bevindt je op deze
deeze
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n
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do
oel
oe
transformaƟe.
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Heb de moed
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hart komt is goed. Laat
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Stel
SSt je open voor alles
allees wat er in je omgaat.
omg
om
mgaaat. Jee genezingskracht
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Ervaa het transformerende in je leven
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le en ook al ond
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erv
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Zon golf

Golf: 5
Je bevindt je op deze leeŌijd
in de golf van de rode
hemelwandelaar met als
thema moed en als doel
passie.

Hemelwandelaar golf
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Zodra je je werkelijke uitdagingen aangaat komen je verborgen talenten naar boven. Dit
vraagt om moed van je. Zolang je met taboes en beperkingen leeŌ ga je ze juist extra
ervaren. Door deze taboes en beperkingen onder ogen te komen ontkracht je ze. Hierdoor
ontstaat er binnenin je ruimte en heb je de mogelijkheid om jezelf op je eigen manier neer
te zeƩen.
Kom achter het insƟnct dat je met je meedraagt. Blijf in beweging en verschuil je niet
achter de door jezelf opgetrokken muren. Geef toe aan je verlangen naar inƟmiteit
en ervaar hoe je daarmee omgaat. Al je beperkingen kun je ontsƟjgen. Daal neer in je
lichaam. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om van het leven te genieten.
www.Kinweb.eu
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