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Golf: 16
Je bevindt je op deze leeŌijd
in de golf van de gele krijger
met als thema innerlijke
leiding en als doel harmonie.

Zodra je jezelf toestaat om je grootste angsten helemaal te voelen zal je passie zich
openbaren. Door te voelen transformeer je je angsten tot een innerlijke kracht. Vaak ben
je juist voor dat wat je het beste kunt het meest bang. Neem je eigen plek in en straal.
Zodra er harmonie in je is ervaar je deze harmonie ook buiten je.
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Golf: 20
Je bevindt je op deze leeŌijd
in de golf van de gele ster
met als thema harmonie en
als doel universaliteit.

Kom erachter waar je werkelijk thuishoort. Onderzoek en ontdek waar en in hoeverre
onbewuste patronen je in disharmonie brengen. Zodra je innerlijke werkelijkheid
verandert, verandert ook je leven. De veranderingen in je leven werken van binnen naar
buiten.

Ster golf

Ervaar de onvoorwaardelijke liefde. Je kunt alleen maar compleet zijn wanneer je hebt
ervaren wat incompleetheid betekent. De paradox van het leven toont je het werkelijke
leven. Heb je wonden lief want dit zijn de doornen van de roos die je in wezen bent. Toon
je innerlijke schoonheid aan de wereld.
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