Zonnetekens en hun betekenissen
rode draak

Oervertrouwen
witte wind

Bezieling
blauwe nacht

Uniekheid
gele zaad

Groei
rode slang

Passie
witte wereldoverbrugger

Loslaten
blauwe hand

Openheid
gele ster

Harmonie
rode maan

Zelfvertrouwen
witte hond

Tolerantie
blauwe aap

Transparantie
gele mens

Aandacht
rode hemelwandelaar

Moed
witte tovenaar

Integriteit
blauwe adelaar

Visie
gele krijger

Innerlijke leiding
rode aarde

Moeiteloosheid
witte spiegel

Inzicht
blauwe storm

Transformatie
gele zon

Universaliteit

Kwaliteit

Schaduwzijde

Vanuit oervertrouwen oplossingsgericht kunnen denken en
handelen, innovatieve ideeën hebben en daadkracht tonen.

Onvoldoende vertrouwen en financiële
zorgen hebben. Onderdrukte woede
ervaren en geen oplossingen kunnen
bedenken.

Spirituele bevlogenheid en de kracht om mogelijkheden te
scheppen via de weg van de geïnspireerde communicatie.

Twijfelen, gebrek aan inspiratie hebben,
afstand creëren en te introvert zijn.

Bijdragen leveren aan verbeteringsprocessen, de unieke
vaardigheden zelfbewust naar buiten brengen en blijvend
relativeren.

Een te innerlijke en gevoelsmatige
instelling hebben, depressiviteit,
schuldgevoelens en afkeer voor
veranderingen.

De bewuste kracht om het eigen potentieel te ontplooien en
doelgerichte groei nastreven.

De eigen begrenzing van nieuwe
mogelijkheden ervaren en voor zekerheden
kiezen boven de eigen ontwikkeling.

Het instinct volgen en voor levenskrachtverhogende
bezigheden te kiezen. Door de bewuste verinnerlijking van die
bezigheden, de passie gaan belichamen.

De levenskracht beperken door het
opbouwen van gewoontes en routines en
op de uiterlijke schijn gerichte wensen
ontwikkelen.

Door acceptatie in staat zijn tegenstellingen te verbinden en de
innerlijke houding van verzet los te laten.

Weerstand tot diepgaande veranderingen
en door controle en vasthoudendheid het
leerproces blokkeren.

Het leren ervaren dat wat gedaan moet worden, om in
overeenstemming met de flow, met minimale middelen en
onder eigen regie tot stand te laten komen.

Blokkades ervaren om zaken moeiteloos af
te ronden. De regie uit handen geven en
vatbaar te worden voor manipulatie.

Het inlevingsvermogen hebben om een omgeving te creëren
waarin iedereen in gelijkwaardigheid op zijn plek komt te staan.

Het gevoel ervaren dat het bereiken van de
doelstellingen van de ene, ten koste van de
andere gaat.

Coachingvaardigheden inzetten om de effectiviteit van
samenwerken te verhogen. De verborgen talenten bij anderen
opwekken.

Door traumatische ervaringen blokkades
opbouwen en het eigen en het potentieel
van anderen ontkennen.

Vanuit diepe zelfacceptatie de motiverende kracht voor
anderen zijn. Loyaal zijn en openingen voor nieuwe
mogelijkheden creëren.

Een te kritische en oordelende houding
hebben, autoritair gedrag vertonen, emoties
verdringen en gebrek aan loyaliteit hebben.

Een humoristische en ontspannen aanpak van uitdagingen
hebben en het eigen weten op een speelse en coöperatieve
manier inzetten om oplossingen vorm te geven.

Het leven en het IK te serieus nemen,
bezwaard voelen, sarcastisch zijn en
samenwerking weigeren.

Weten dat gedachtekracht creëert en er van bewust zijn dat
het de eigen verantwoordelijkheid is waarnaar de gedachten
uitgaan.

Het leven bekijken vanuit het eigen tekort,
worstelen met het gevoel van eigenwaarde
en het intellect een te grote waarde geven.

Het leven als één grote ontdekkingsreis zien en ervaren en de
moed hebben buitengewone beslissingen te nemen.

Angst voor het onbekende hebben,
teruggetrokken leven en vasthouden aan
routines.

Groepsgerichte benadering hebben. Een op vele perspectieven
gerichte instelling hebben. Het eigen belang ondergeschikt
kunnen maken aan het grote doel.

Persoonlijke macht en controle na streven,
integriteitsproblemen hebben en
waardering van buiten zoeken.

Het grote beeld zien en vanuit eigen kracht visies waarmaken.
Vanuit de eigen overvloed bijdragen aan een harmonische
samenleving.

Dwangmatig anderen te willen redden.
Onvoldoende aandacht voor de eigen
behoeftes hebben en bemoeizuchtig zijn.

Door de analysekracht een genuanceerde kijk op de eigen
persoonlijkheid en de omgeving hebben. Vanuit de innerlijke
autoriteit bewustwording ontwikkelen.

Worstelingen met angsten en
onzekerheden ervaren, waardoor het risico
om gedomineerd te worden altijd aanwezig
is. Het leven als een groot gevecht ervaren.

Vanuit innerlijke gecentreerdheid en alertheid aanvoelen wat
de beste volgende stap zal zijn. Moeiteloosheid bepaalt de weg.

Te veel in dromen en visioenen leven, te
snel met oordelen klaarstaan, zweverig zijn
en de oriëntatie verliezen.

Vanuit helderheid en eerlijkheid inzicht geven. Door
onderscheidingsvermogen en reflectie nieuwe perspectieven
ontwikkelen.

Met illusies leven, twijfelen, anderen de
schuld geven, de waarheid verloochenen
en negatieve projectie hebben.

Bevrijding van rolgebondenheid. Transformationeel kunnen
opereren en nieuwe structuren opbouwen.

Hulpeloos en afhankelijk zijn,
verliesangsten hebben en
verslavingsproblemen ervaren.

Het totale beeld zien en ervaren. Vanuit een oordeelsvrije en
bewuste houding alles een plek kunnen geven.

Snelle veroordelingen uitspreken. Gebrek
aan tolerantie hebben, koppig zijn en een
overdreven perfectionistische instelling
hebben.
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