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Waar kijk je naar?

Zielsniveau
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Onbewust: wat is lastig?
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Je persoonlijkheid
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Ziel

. .



Ram



Ram

Kenmerken Ram:
Iets nieuws starten; initiatief nemen; assertief; actief; spontaan; 
direct; moedig; onafhankelijk; competitie; ongeduldig; 
egocentrisch; van alles starten en niet afmaken; overhaastig 

Spirituele doel:
Ik heb bestaansrecht, ik ben, ik mag er zijn, gezonde balans 
tussen ik en de ander, het aardse leven (fysieke lichaam) 
accepteren, pionieren, ervaren en bewust worden van jezelf of 
je goddelijke vonk. 



Stier



Stier

Kenmerken Stier:
Degelijk; betrouwbaar; vriendelijk; traag; behoudend; rustig 
doorzetten; harmonieus; muzikaal; volhardend; lekker eten; 
tuinieren; natuur; materialistisch; praktisch en productief 
ingesteld; koppig

Spirituele doel:
Het fysieke aardse leven (en dus ook je fysieke lichaam) 
accepteren en daar ook van mogen genieten, het ervaren van 
lust- en onlustgevoelens van het fysieke lichaam, ontwikkeling 
van eigenwaarde en de zekerheid uit jezelf halen. Vorm geven 
aan materie: bouwen, creëren of vormgeving. 



Tweelingen



Tweelingen

Kenmerken Tweelingen:
Communicatief; makkelijk contacten leggen; flexibel; 
oppervlakkig; leergierig; nieuwsgierig; beweeglijk; zenuwachtig; 
gericht op feiten; onstandvastig; moeilijk concentreren; snel en 
makkelijk aanpassen

Spirituele doel:
Werkelijk contact maken op alle lagen en niveaus, met name 
met je eigen ziel of wezen, maar ook met anderen om je heen. 
Het daadwerkelijk uitwisselen van gevoelens, ideeën en visies 
zonder dat er een afwijzing op zit. 
Innerlijke kennis en wijsheid (Boogschutter) uitdragen. 
Werkelijk kunnen luisteren, verbinden en uitwisselen op alle 
lagen.



Kreeft



Kreeft

Kenmerken Kreeft:
Zorgzaam; beschermend; emotioneel; gevoelig; moederlijk; 
huiselijk; warme liefde; snel geïrriteerd; behulpzaam; 
verzorging; gezellig; inhalig; labiel; overbezorgd

Spirituele doel:
Dieperliggende gevoelens en emoties toelaten in jezelf en dit 
verbinden en delen met de buitenwereld. De zorgzaamheid en 
koestering naar jezelf, thuis komen en voelen bij jezelf, 
wortelen in het aardse bestaan, en daarmee ook in je fysieke 
lichaam. Een eigen emotionele basis hebben dat zorgt voor 
emotionele veiligheid en onafhankelijkheid.  



Leeuw



Leeuw

Kenmerken Leeuw:
Warm en hartelijk; gul en royaal; middelpunt; creatief; 
heerszuchtig; leidinggevende capaciteiten; houdt van luxe en 
gemak; trots; ijdel; waardig; moedig; nobel; speels; 
zelfvertrouwen; organisatietalent; dramatiek; grootspraak; 
egocentrisch; speculatiezucht; stabiel en zelfbewust

Spirituele doel:
Leven vanuit je hart en eigen centrum. Speels, genietend van 
het leven, de levensenergie laten stromen. Het kosmische 
innerlijke kind. Innerlijk zelfvertrouwen ontwikkelen, uniek zijn 
ten opzichte van de groep (Waterman) en volledig jezelf 
durven zijn. Ego en persoonlijkheid ondergeschikt maken aan 
ziel, hart, liefde. ZIJN!  



Maagd



Maagd

Kenmerken Maagd:
Kritisch; analytisch; verdienstelijk; nuttig; praktisch; nuchter; 
ijverig; oog voor detail; bescheiden; hard werken; pietluttig; op 
gezondheid gericht; hygiënisch; allergisch; perfectionistisch; 
zwaarmoedig; steriel

Spirituele doel:
Het fysieke aardse leven accepteren en de ziel of het spirituele 
(Vissen) integreren in het dagelijkse leven of 
werk(zaamheden). De zuiverheid op aarde brengen. Werkelijk 
contact met je fysieke lichaam, lichaamsbewustwording en 
lichtenergie (Vissen) doorheen laten stromen. 
Je staande houden in het aardse bestaan.



Weegschaal



Weegschaal

Kenmerken Weegschaal:
Gericht op de buitenwereld; diplomatiek, op harmonie gericht; 
objectief; toegefelijk; besluiteloos; tactisch; verstandig en 
verstandelijk; zachtaardig; hoffelijk; conflicten vermijden; lieve 
vrede bewaren; twijfel; geen keuze kunnen maken

Spirituele doel:
Verbinden en relateren met jezelf, de balans vinden tussen 
jezelf (Ram) en de ander. Liefde voor jezelf ontwikkelen en van 
daaruit relateren met jezelf, op alle lagen in je zelf en met de 
ander of buitenwereld. Hierdoor ontstaat een werkelijke 
afstemming op de ander, waardoor één-op-ééncontacten het 
meest natuurlijke (werk)terrein zijn.



Schorpioen



Schorpioen
Kenmerken Schorpioen:
Grondig; diepgang; gesloten; verborgen emoties; ongenuan-
ceerd; broeierig; machtsstrijd; dood en wedergeboorte; sterke 
wil; intensiteit; wantrouwend; mysterieus; diepgaand onder-
zoeken; principieel en consequent; emoties opkroppen

Spirituele doel:
Werkelijk en diepgaand contact en verbinding maken met 
jezelf en anderen, naar de kern waar het werkelijk over gaat: 
de ziel of de werkelijke emotie. Transformeren van jezelf, 
anderen of zaken. Werkelijke overgave aan het leven, de ander 
(door intimiteit en/of seksualiteit) en jezelf. Accepteren van je 
eigen duistere kanten, je eigen sterfelijkheid, angsten en 
seksuele behoeften.



Boogschutter



Boogschutter

Kenmerken Boogschutter:
Filosofisch; toekomstgericht; enthousiast; joviaal; humoristisch; 
openhartig; vrijheidlievend; avontuurlijk; ruimdenkend; 
optimistisch; overdreven en buitensporig; meningen boven de 
feiten; idealistisch; overtuigingskracht; moraliseren; intolerant

Spirituele doel:
Je eigen waarheid (hoe jij dat van binnenuit (de ziel) voelt en 
ervaart) en visie op het leven uitdragen. Innerlijke wijsheid toe 
laten. Overtuigingen loslaten en buiten kaders kunnen denken. 
Contact maken met een metafysisch bewustzijn in onszelf en 
het contact maken en verbinden met god of het goddelijke.



Steenbok



Steenbok

Kenmerken Steenbok:
Leiderschap; verantwoordelijkheid; vormgeving; zaken 
structuren;  ordelijk; discipline; regelmaat; gezagdragend; 
ernstig; zwaarmoedig; bescheiden; stabiel; doelgericht; 
pessimistisch; formeel; ouwelijk

Spirituele doel:
Je eigen autoriteit en gezag accepteren. Natuurlijk innerlijk 
leiderschap, het voorbeeld leven en het hogere doel dienen, 
dat ook jouw doel is. Jouw bijdrage aan de wereld: wat breng 
jij (jouw licht) in de wereld.



Waterman



Waterman

Kenmerken Waterman: Verstandelijk en contactueel ingesteld; 
vrijheidlievend; indivi-dueel; vindingrijk; rebels; 
onconventioneel; rusteloos; voor-vechter voor gelijkheid en 
gelijkwaardigheid; origineel; vrije meningsuiting; humaan; 
democratisch; revolutionair; provoca-tief; solidariteit; 
gevoelskoud; onpersoonlijk;onbevooroordeeld; objectief

Spirituele doel:
Je eigen unieke positie innemen ten opzichte van de groep 
(clan). Je eigen individualiteit en vrijheid durven leven, 
verbondenheid met de sociale omgeving en je inzetten voor de 
groep, vereniging of andere non-profit-organisatie. Jezelf vrij 
maken van beperkende waarden, normen en overtuigingen. 
Oordeelloos zijn naar jezelf en anderen. 



Vissen



Vissen

Kenmerken Vissen:
Meelevend; gevoelsmatig; (over)gevoelig; zichzelf wegcijferend; 
empatisch; passief; afzondering; zelfopoffering; wisselvallig; 
neigend tot minderwaardig- heidsgevoelens; makkelijk 
beïnvloedbaar; mysterieus; metafysisch; creatief; werkelijkheid 
ontvluchten; materie verwaarlozen

Spirituele doel:
Het spirituele toelaten, je verbinden met de andere niet-
geziene wereld. Universele liefde in jezelf toelaten en boven de 
beperkingen van het aardse bestaan (Maagd) staan. 
Meestromen met en overgave aan het leven. Zingeving en 
verbinding met de ziel.
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Tot de volgende video!


