Verbinding
zijn wie je wil zijn
een vriendin
een boek schrijven
onbezorgde jongeren
tolerantie
vrijheid voor iedereen en gelijkheid
een wereld waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten
een reis met het hele gezin naar Indonesië
een liefdevol en gezond gezin
verdraagzaamheid
leuke buren
vrede met elkaar
een eerlijker verdeling
vrede
goed luisteren naar elkaar
het gevoel van samen
een onbevangen omgang met anderen
Wijk bij Duurstede de meest gastvrije stad van Nederland
een betere verdeling van de welvaart
het eeuwige leven voor mijn kat
een wereld met meer respect voor verschil
interculturele contacten
een gelukkige wereld
kalmte
hoop
respect voor verschillen
dichtbij huis elkaar helpen en met elkaar meeleven
gezond oud worden
me inzetten voor de samenleving
genieten van mijn werk
meer liefde en respect
gehoord worden
gezondheid
gezond blijven
verdraagzaamheid
aandacht voor elkaar
meer vrede in de wereld
alle rijkdom eerlijk verdelen
terug naar mijn land van herkomst
balans vinden tussen excelleren op de werkvloer en liefde en rust thuis
alle geloven één
dat iedereen voor zichzelf nadenkt
oprechte betrokkenheid
in balans zijn
iedereen mag zijn zoals hij is
mezelf meer ontwikkelen door veel van de wereld en andere culturen te zien
breken met stereotypen
verbinding
dat ieder tot zijn recht mag komen
vrede voor iedereen en in iedereen
een gemeenschap van mensen

samen met mijn vrouw nog lang leven
een atelier met kunstenaars die samen kunst maken
dat ik lang gezond mag blijven
voedsel, vrijheid, vrede voor iedereen
eenheid onder mensen wereldwijd
geen oorlogen
iedereen mag zijn zonder oordeel van de omgeving
vreedzaam naast elkaar leven
evolutie naar een betere mensheid
een wereld waarin mensen naar elkaar omzien
een wereld waar liefde overwint
dat mijn kleinkinderen waardevolle mensen worden
een rechtvaardige wereld
meer geluk door kunst en cultuur
alles het goede
gezondheid
vrede
een goede toekomst voor de wereld
een goede toekomst voor de kleinkinderen
geluk
sfeer
saamhorigheid
een goede band met kinderen en kleinkinderen
goede gezondheid

