
De Scandinavische ster is niet zomaar een ster. 

Het is een ster met 8 punten.

De ster is een symbool van eeuwigheid, verlichting en hoop.

De 8 staat voor overvloed, succes, wijsheid, en kracht.

Met deze ster schenk ik jou een eeuwige overvloed                 
…voor veel liefde, wijsheid en geluk.

(De ster kun je van het kaartje halen en aan het touwtje ophangen)
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