Ik ben Danny en 21 jaar (10-11-1992) en kan mijn draai niet vinden in werk of studie.
Ik heb in verschillende branches gewerkt, waar ik ook weer mee gestopt ben,
en zit nu in het 1e jaar van een ICT-opleiding wat me ook niet bevalt en waar
ik dus ook weer mee stop.
* Wat zou bij mij passen?
* Hoe staat het met de liefde voor mij?
Vorige maand ben ik een meisje tegengekomen, haar naam is Joj.
Het is niks geworden omdat zij door een slechte ervaring het niet aandurfde.
* Mijn moeder gaat verhuizen en ik woon nu nog bij haar.
Maar zij weet ook nog niet waar naartoe ze gaat verhuizen.
Waar ga ik naar toe verhuizen en wanneer gebeurt dat?

Hoi Danny
Jij heb je draai niet gevonden omdat jij een persoon bent die niet met zijn hoofd werkt maar
liefst dingen doet. Je wil graag mensen om je heen hebben en komt het best tot je recht als
je met mensen werkt. Je bent ook een persoon die anderen wilt helpen of juist die persoon
bent waar mensen graag mee willen praten. Je bent een gevoelig iemand en ook aanvoelt of
dat het goed zit bij die ander. Je bent kritisch en weet heel goed wat je niet wilt, andere kant
weer moeilijk aan te geven wat het best bij je past. Dat is dus ook je valkuil: het heel goed
weten voor de ander je zet jezelf teveel op de achtergrond.
Dus een baan waar jij met je handen werkt, mooie dingen maken, je bent ook nog precies in
je werk niets is goed genoeg het kan beter en netter.
Werken met mensen die hulp nodig hebben zodat zij weer verder kunnen is iets wat je trekt,
je bent zoals ik al eerder zei een goed luisteraar. Een baan als groepsleider, jeugdwerk,
sportleider met jeugd, allemaal werk waarin jij jouw talenten in kwijt kunt.
De liefde, jij bent een en al liefde je bent een warm persoon. Het meisje dat voor jou kiest zal
dit ook gaan ervaren je bent een persoon die trouw is aan de partner. Als het komt dan is
het echt, je laat je gevoel volledig zien. De ander voelt dat jij oprecht bent en krijgt de ruimte
om te zijn wie zij is. Ik zie dat jij er helemaal klaar voor bent, ben jij er echt klaar voor?
De liefde zal echt niet lang op zich laten wachten… Je hebt uitstraling en bent een mooi
mens. Heb vertrouwen in wat er komen gaat. Je hart zal open gaan voor degene die voor je
staat en je zult het weten. Wat zie jij graag in de ander, spreek het hardop uit laat weten wat
jij wilt, schrijf het desnoods op of teken het uit, je zult verrast zijn!
Het meisje van je vraag is bang om met jou de stap te wagen. Zij heeft inderdaad veel om te
verwerken, zij voelde zich bij jou erg goed. Zij werdt ook blij van je maar al deze goede
dingen brengen haar ook van slag en maakte haar verward. Zij kiest dan ook de veilige weg,
haar angst maakt dat zij kiest voor datgene wat haar rustig maakt ipv te vertrouwen op
elkaar. Jij voelde afwijzing, jij had wel met haar door willen gaan maar je laat haar gaan.

Omdat jij je bewust bent dat er vertrouwen naar elkaar moet zijn als je met elkaar verder
wilt. En zij kiest ervoor dit alleen te doen om vertrouwen in haarzelf te zoeken.
Verhuizing van je moeder gaat komen, jij zal uiteindelijk met haar meegaan. Jij voelt je nog
wat onzeker om helemaal op jezelf te zijn, je bent wel iemand die een veilige haven zoekt en
moeilijk daarvan los kan maken. De veilige haven loslaten gaat gebeuren als het echt moet
bv door een baan die zekerheid biedt en je kan vestigen als je baan in de buurt van je huis
ligt. Jij bent iemand, die als die zijn koers heeft gevonden, deze ook volgt en hieruit
vertrouwen heeft dat alles gaat goed komen. Voor nu ben je nog zoekende zoals je al
beschrijft in je verhaal, ik geloof erin dat jij je hart mag volgen in de dingen waar jij blij van
wordt. Niet met je hoofd waarvan jij alles kritisch door je hoofd laat gaan, daar krijg je een
zwaar hoofd van. Vraag hardop wordt ik hier blij van, is dit goed voor mij? Doe je ogen dicht
en voel het in je buik, het eerste wat in je opkomt is jouw duidelijke antwoord. Blijf dat zo
doen, zo weet je steeds vanuit daar jouw antwoord te vinden op je vragen. Het is oefenen,
maar jij kunt het jij bent een gevoelsmens geen denker. Heb je hulp nodig om je verder
hierin te ontwikkelen, je bent welkom.
Magda

