
 
 

 
 

 

116 Magisch lijntje  
vernieuwend goud 

L
I

C
H

T
G

R
O

E
N

 
 

 
 

 

www. det a a lv anhet l i ch t . c om  
 

Zoals een Kundalini-energie zich in het energielichaam 
kan ontrollen tot een spiraalvormig energiekanaaltje, 
rolt de zeer krachtige energie zich uit als een magisch 
lijntje en is in tegenstelling tot de afbeelding verre 
van eenvoudig. De vernieuwende gouden energie 
baant zich een weg door de vele kanalen en schiet al 
fonkelend naar het hoogste niveau van het 
energielichaam, om daar als een gouden ei - dat alles 
daarin omgeeft en beschermd - te verbeteren. 
Blokkades op het allerhoogste niveau brengt het goud 
in beweging. 

 
Het ademhalingssysteem reageert positief op de binnenstromende gouden 
energie, activeert het gebied rondom de zonnevlecht en creëert een lijntje met 
de Gidsen. Het inner-veld maakt gebruik van de gouden bescherming, 
expandeert tot een reusachtige tempel met een warm vriendelijk welkom gevoel 
en roept de associatie op met rijkdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: vernieuwend goud – magisch lijntje uitrollen – hoogste niveau – 
beschermen – verbeteren – blokkades in beweging – ademhalingssysteem – 
lijntje met Gidsen – tempel – welkom – associatie met rijkdom. 
 
In te zetten: om een magisch lijntje uit te rollen. Voor vernieuwende gouden 
energie op het hoogste niveau. Om het menselijk energieveld te beschermen en 
te verbeteren. Voor het in beweging brengen van blokkades. Om het 
ademhalingssysteem te verbeteren. Als middel om een lijntje met de Gidsen te 
creëren. Voor associatie met rijkdom. 
 
Vraagstelling: 

• Is op het hoogste niveau de gouden energie al vernieuwd? 
• Kan de persoon bescherming en verbetering van het energieveld 

gebruiken? 
• Is er beweging nodig voor blokkades op het allerhoogste niveau?  
• Kan het ademhalingssysteem profiteren van de gouden energie? 
• Bouwt de persoon aan een lijntje met de Gidsen? 
• Associeert de persoon het leven met rijkdom? 


