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1 zonnezegels

 
rode draak

witte wind

blauwe nacht

geel zaad

rode slang

witte wereldoverbrugger

witte hond 

witte tovenaar 

witte spiegel 

rode maan

rode aarde

rode hemelwandelaar

blauwe hand

blauwe storm

blauwe adelaar

blauwe aap

gele ster

gele mens

gele krijger

gele zon



kracht

 

oervertrouwen

kunnen koesteren

kunnen voeden

enthousiast creëren

daadkracht

vol levensenergie zijn

in oplossingen denken

 

zwakte

 

weinig zelfvertrouwen

snel afgewezen voelen 

weglopen van emotionele situaties 

verleden moeilijk loslaten

overdreven bemoederen

financiële zorgen hebben

 

 

 

 

 

r o d e  d r a a k

2. korte uitleg bij de zonnezegels   



kracht

 

communicatief

vindingrijk

behendig

verbindend

 

zwakte

 

niet standvastig

inspiratieloos

besluiteloos

bindingsangst

gevoelig voor miscommunicatie 

 

 

w i t t e  w i n d



kracht

 

intuïtief

overvloed

innerlijke transformatie

diepgaand

bedachtzaam

harde werkers

 

zwakte

 

starheid

angst om naar binnen te keren

angst om te stilte op te zoeken

afleiding zoeken in avontuur en risico's

te overvloedig willen leven

 

 

 

 

 

b l a u w e  n a c h t



kracht

 

creativiteit

doelgericht groeien

bewustzijn ontwikkelen

goede neus voor talent 

scheppend vermogen

 

 

zwakte

 

te perfectionistisch

te serieus

eigen talent verspillen

ongeduldig

seksueel onvolwassen

te veel in het hoofd zitten 

 

 

 

 

 

 

 

 
g e e l  z a a d



kracht

 

oude patronen doorbreken

levenskracht activeren

passie te volgen

lichaamswijsheid  

 

 

zwakte 

 

gewoontes en routines ontwikkelen

gevoelig aan uiterlijke schijn

ontkennen van minder fijne gevoelens

mens van extremen: terughoudend vs dramatisch

net niet luisteren naar de wijsheid van z'n lichaam 

 

 

 

 r o d e  s l a n g



kracht

 

loslaten

vergeven

accepteren

gelijke kansen zien

brug slaan tussen verschillende werelden

goede samenwerker 

 

zwakte 

 

vertrouwen verliezen in de samenleving

slachtofferschap

verbitterd zijn

angst om controle te verliezen

materialistisch  

 

 

 

 

 w i t t e  w e r e l d o v e r b r u g g e r



kracht

 

be-grijpen

grip hebben

heelheid creëren

heling, genezende en transformerende kracht

brengt via de handen. 

 

 

zwakte

 

tegenstrijdige verlangens:nood aan zekerheid vs

nood aan vrijheid

te veel fantasie 

drang tot controle

moeilijk loslaten 

 

 b l a u w e  h a n d



kracht

 

harmonie

schoonheid

elegantie

alles mooier makend

je plek kunnen innemen 

te weten wanneer de schepping af is

 

 

zwakte 

 

egocentrisme

disharmonie 

onzekerheid

strijdige standpunten innemen

(taal)spelletjes spelen

genieten van tegenstand en verzet

zichzelf tekort doen

niet op de juiste plek zijn 

 

 

 

 g e l e  s t e r



kracht

 

kwetsbaarheid

fijngevoeligheid

zelfvertrouwen

de kracht van het zuiverende water

de kracht van het laten stromen van je emoties

talenten opwekken

 

 

zwakte 

 

dominant 

blokkeren door traumatische ervaringen

vasthouden aan het bekende om de emoties niet moeten

laten stromen. 

zoeken naar controle

minderwaardig voelen 

kritisch zijn 

 

 

 

 r o d e  m a a n



kracht

 

zelfliefde

zelfacceptatie

loyaliteit

trouw aan eigen idealen

tolerantie

 

 

zwakte

 

té trouw zijn aan zijn omgeving

niet trouw aan eigen idealen

slechte zelfzorg

moeite met emoties

intolerant

moeite met autoritair gedrag 

strenger voor de ander dan voor zichzelf

 

 w i t t e  h o n d



kracht

 

humor

spontaniteit

nieuwsgierigheid

magie

speelsheid

authenticiteit

zelfrelativering

zorgeloze kind

 

 

zwakte

 

ongeduldig 

sarcastisch

maskers opzetten

emoties onderdrukken

gevoelig voor depressies

 

 

 

 b l a u w e  a a p



kracht

 

vrije wil

keuzevrijheid

gedachtekracht

overvloedig leven

heldere intenties plaatsen 

 

 

zwakte

 

onzekerheid

opkroppen van gevoelens en/of kwaadheid

licht geraaktheid

manipulatief gedrag

geen keuzes kunnen maken 

 

 g e l e  m e n s



kracht

 

bewustzijnsverruiming

gewaar zijn en wording

alertheid

op ontdekking gaan

het wakker schudden van zichzelf en anderen

ideeën of kosmische berichten ontvangen 

een tijd/ruimte reiziger zijn

moedig grenzen verleggen

het kanaal om boodschappen te ontvangen

 

 

zwakte

 

bang voor het onbekende

vasthouden aan routines

strikte principes op na houden

isolement

slachtofferschap 

oordelen 

anderen ruimte ontnemen

makkelijk ruzie maken

zichzelf als de boodschap gaat zien

 

 

 r o d e  h e m e l w a n d e l a a r



kracht

 

tijdloosheid 

magie van symbolen en rituelen 

hartswijsheid

kracht om aandacht. naar binnen te keren

goed gevoel voor de juiste timing

 

 

zwakte

 

chaotisch

moeilijk hebben met plannen 

moeite met opgelegde verplichtingen 

persoonlijke macht nastreven

sociaal onaangepast

dingen mooier voor te stellen dan ze zijn

 

 w i t t e  t o v e n a a r



 b l a u w e  a d e l a a r

kracht 

 

eigen onafhankelijke visie 

overzicht bewaren

vanuit die onafhankelijkheid verbinden

voldoende aandacht aan z’n eigen noden en behoeften 

goed geheugen

 

 

zwakte

 

te veel in het hoofd te leven en te weinig in het lichaam. 

moeite om emoties toe te laten 

afstandelijk zijn 

binnen relaties en kan dan afstandelijk overkomen. Het lijkt

dan of hij in zijn eentje de wereld wilt veranderen en dan

heeft hij het moeilijk om z’n ego te overstijgen.

 

 



kracht

 

onbevreesd de innerlijke leiding volgen

strijdvaardigheid

de juiste vragen te stellen. 

moedig 

kosmische informatie ontvangen en door te geven

analysekracht 

 

zwakte

 

te fatalistisch

ongevoelig

te hard zijn

moeilijk hebben met autoriteit

worstelen met angsten en onzekerheden

innerlijke leiding niet vertrouwen

gevoelig zijn aan manipulatie van buitenaf

 

 g e l e  k r i j g e r



kracht

 

vertrouwen

zich ontplooien

gronding

innerlijke gecentreerdheid

synchroniciteit

hier en nu

stevig geaard en toch in beweging,

alles de juiste plek te geven

leiderschap

 

zwakte 

 

verliezen in een fantasiewereld

niet geaard zijn

het huidige moment willen ontvluchten

starheid

koppigheid

ongeduld

dominantie 

 

 r o d e  a a r d e



kracht

 

structuur

waarheid

(zelf)reflectie

zuiverheid 

eindeloosheid

orde scheppen

meditatief zijn

makkelijk compromissen sluiten

knopen doorhakken

 

zwakte

 

besluiteloosheid

twijfelen

verscheurdheid m.b.t. eigen belang vs opoffering

eigen mening verliezen binnen intieme relaties

alles terug spiegelen

niet aan zelfreflectie doen

 

 w i t t e  s p i e g e l



kracht

 

transformatie

onrust toelaten om te zuiveren

reiniging te brengen van binnenuit

kan goed luisteren

staat altijd klaar voor vrienden

vecht voor zijn idealen 

 

zwakte

 

voortdurende onrust

moeite met de voortdurende veranderingen

te direct communiceren

te veeleisend zijn

onbuigzaam en perfectionistisch zijn

hulpeloos en afhankelijk worden

angst hebben om te “verliezen” 

gevoelig zijn voor verslavingen.

 

 b l a u w e  s t o r m



kracht

 

onvoorwaardelijk lief hebben

vrij van oordeel

toegewijd 

empatisch 

houdt zijn idealen hoog

innerlijke leiding volgen

blijft het grote geheel zien

 

zwakte

 

te idealistisch

koppig

onrealistische verwachtingen

snel gekwetst

te perfectionistisch. 

gevoelig voor isolement 

compromisloos 

sociaal onhandig 

oordelend

 

 g e l e  z o n



toon 1

goed in opstarten, eigen mening, grote aantrekkingskracht,

ontvangen 

 

toon 2

openheid vs mystieke kant, balans, tegenstrijdigheid, andere kant

van het verhaal zien

 

toon 3

artsistiek, expressief, bemiddelaar, jezelf verliezen, graag alleen

 

toon 4

praktisch, realistisch, stevig met de voeten op de. grond, star

 

toon 5

onderzoekend, sterke persoonlijkheid en je bent duidelijk aanwezig in

gezelschap

 

toon 6

bewegelijk, alles eerlijk verdelen, snel veroordelen, vol goede ideeën

om alles te verbeteren

 

toon 7

resonant, makkelijk meetrillen met anderen, harde werker,

standvastig, eenzaam

 

toon 8

excentriek, integer, structuur en controle. 

 

6. uitleg bij de tonen   



toon 9

doorzetter, maakt dingen af, doelgericht werken, somberheid 

 

toon 10

grote scheppingsdrang, met te veel zaken tegelijk bezig

 

toon 11

alles graag meteen in de wereld zetten, bezig met de omgeving,

houdt van uitdagingen 

 

toon 12

goede samenwerker, alle standpunten verenigen tot één duidelijke

visie, goede luisteraar, sterke eigen waarde en bezit de kracht om

iets nieuw leven in te blazen.

 

toon 13

door illusies heen prikken, moeite met veranderingen, lijkt soms een

dromer
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