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Hond golf

Golf: 15
Je bevindt je op deze
lee ijd in de golf van de
blauwe nacht met als thema
uniekheid en als doel visie.

Je wordt geholpen om te ontdekken wat er in jou besloten ligt. Kijk naar binnen en ga op
zoek naar je grootste dromen. Je hebt niet voor niets bepaalde gaven meegekregen. Durf
de dingen op je eigen manier te doen. Ervaar wat het voor jou betekent om je dromen tot
werkelijkheid te laten komen. Maak gebruik van je talenten om je bijdrage aan het grote
geheel te leveren.

Nacht golf

Daar waar je vanuit je hart voor kiest komt tot verwezenlijking. Je hoe daarvoor geen
enkel oﬀer te brengen. Koester je in de liefde zodat wat er in je besloten ligt tot ui ng kan
komen. Vraag om hulp wanneer je hier moeite mee hebt.
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