
Je hebt deze boodschap en steen als 
een geschenk ontvangen omdat “Je 

bent geliefd”
❤♥❤♥❤♥❤ 

Dit is met de hand gemaakt alleen 
voor JOU en is een geschenk van 

de Universe. Het is mijn wens dat je 
weet dat je ook een geschenk hebt 
en misschien weet dat vandaag een 
glimlach op je gezicht tovert en je 

vooruit brengt.
Als je meer wilt weten over je speciale 

steen of wie het heeft gemaakt, ga 
dan naar The Abundant Love Project 

op Facebook & Instagram.
Plaats gerust een foto van jezelf en 
je steen en waar je hem vond, en je 

verhaal. ❤
www.AbundantLoveProject.com
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