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Inspirerende 

impulsen 



VIERINGEN EN ACTIVITEITEN 

Zinzorg en pastoraat kan op vele manieren invulling krijgen. Klassiek maken 

vieringen hier een groot deel van uit. Er is een grote variatie aan vieringen 

mogelijk, al staan we daar echter niet al te vaak bij stil. Daarom zetten we 

de verschillende mogelijkheden hieronder kort op een rijtje. Het is echter 

even zinvol om  andere activiteiten dan vieringen te organiseren, stel je dus 

steeds volgende vragen:  

1. Willen we echt vieren of willen we iets anders doen? 

2. Wat willen we vieren? 

3. Hoe kunnen we dit op de meest gepaste manier vieren? 

  

Liturgische vieringen 

Eerst en vooral kunnen we een onderscheid maken tussen liturgische en 

niet-liturgische vieringen. Onder ‘liturgie’ wordt het officiële en publieke 

gebed van de wereldkerk verstaan. Hiervoor bestaan er bijzondere 

liturgische boeken. De liturgie bestaat altijd uit een samengaan van rituele 

handelingen en woorden en vindt plaats in een gepaste ruimte. Ze wordt 

gekenmerkt door schriftlezing en een specifiek verloop van handelingen, 

zang, muziek en stilte. De meest bekende en belangrijkste viering van de 

katholieke kerk is zonder enige twijfel de eucharistie. Binnen de 

eucharistie staat God centraal. Zulke vieringen hebben een vaste structuur 

waar we niet zomaar iets aan kunnen veranderen. Ook inhoudelijk is de 

eucharistie gebonden aan heel wat vaste verwoordingen. We komen ook 

hier niet zomaar intussen aangezien dit in heel de wereld op dezelfde 

manier gebeurt. Zo verbinden we ons met andere gelovigen.  

 

 

Liturgie betekent 

letterlijk ‘dienst van 

het volk’. Het is een 

eerbetuiging van de 

mens aan God.  

 

Naast eucharistie 

behoren ook de zes 

overige sacramenten 

(doopsel, vormsel, 

verzoening, 

ziekenzalving, 

wijding en huwelijk) 

en het getijdengebed 

(voornamelijk 

gebeden in kloosters) 

integraal tot de 

liturgie.  

 

Niet-liturgische rituelen, maar wel van christelijke signatuur 

Naast liturgische vieringen is er een heel gamma van rituele activiteiten en gebeden. We sommen er 

enkele op: het aansteken van een kaars, het opzeggen van een gebed, een bezoek aan een heiligdom, 

bidden van een rozenkrans, deelnemen aan een bedevaart, een kruisje voor het slapengaan…  

 

Niet-liturgische vieringen 

Tot slot zijn er ook vieringen die niet liturgisch van aard zijn en waarbij de christelijke signatuur 

duidelijk verschillend kan zijn. We denken hierbij aan een gebedsviering. In een gebedsviering richten 

we ons tot God, maar zijn we niet gebonden aan een vast verloop, noch aan vaste gebeden. In een 

bezinningsviering komen we samen rond zinvolle teksten, liederen, muziek en/of symbolen. Deze 

kunnen zowel christelijk als niet-christelijk geïnspireerd zijn. Bij een snoezelviering of sfeerviering 

focussen we vooral op de zintuiglijke en lichamelijke beleving. Hierbij kunnen symbolen, gebaren, 

liederen en verhalen richting bieden aan de viering.  

 

Zoals gezegd moeten we niet altijd uitgaan van een viering. Andere activiteiten zijn minstens even 

zinvol. De activiteiten die volgen in deze bundel kunnen je op ideeën brengen.  



Spiritualiteit en religie in Ethiopië. 

In Ethiopië is het grootste deel van de bevolking 

Ethiopisch-orthodox. De cultuur is er een authentieke 

vertaling van bronnen uit o.a. de Byzantijnse en de 

Oosters-orthodoxe cultuur. Doordat de omringende 

landen veroverd werden door islamitische culturen, is er 

in Ethiopië een eigen beleving en ontwikkeling van de 

oude bronnen kunnen ontstaan. Het christendom is er 

op een unieke manier bewaard gebleven. Dit is te zien 

aan de architectuur en de kleurrijke fresco’s in de 

Ethiopische kerken. 

Zoals in de meeste Afrikaanse landen spelen de rituelen 

een belangrijke rol in de beleving van de spiritualiteit. 

De rituelen combineren plaatselijke tradities met 

elementen uit overgenomen tradities. Vaak zijn de 

rituelen belangrijk bij grote momenten in een 

mensenleven, maar er is ook een praktijk van dagelijkse 

rituelen waarvan de koffieceremonie bijvoorbeeld een 

belangrijk ritueel is. 

Koffieceremonie met de collega’s. 

De koffieceremonie heeft een belangrijke betekenis in 

Ethiopië, het brengt mensen samen en laat hen van 

gedachten wisselen. Diegene die de koffie klaarmaakt zegt 

doorlopend gebeden voor de mensen die er aanwezig zijn, 

maar ook voor andere mensen verder weg. Tijdens de 

koffieceremonie worden de drie broers herdacht die de koffie 

in Ethiopië bekend hebben gemaakt. 

Dagelijks drinken we ook koffie samen met onze collega’s, 

misschien is het fijn om er eens stil te staan en te reflecteren 

over wat we voor elkaar willen wensen, of voor anderen willen 

wensen ver weg.  

Misschien kan iedere leeftijdsgroep een gedachte 

binnenbrengen om over te reflecteren, en komen zo de drie 

leeftijdsgroepen aan bod zoals de drie broers (de jongste, de 

middelste en de oudste broer). 



Inspiratiekaarten (in bijlage: quotes van broeder 

Saul?). 

Deze 12 kaarten met quotes kunnen op verschillende 

manieren worden gebruikt. 

Ze kunnen bij de koffiepauze bij een tasje koffie worden 

geserveerd. Of ze kunnen dienen bij het openen of 

afsluiten van een pv. Er kan een kaart van de dag of van 

de week worden uitgekozen om over te reflecteren. 

Iedere leerkracht kan een kaart zoeken om mee te 

nemen tijdens de periode van de Zuidactie.  

De kaart kan houvast en richting geven aan de eigen 

inspiratie. 

 

*Het kan een uitdaging zijn om rond deze kaart iets 

uit te werken voor de  viering.  

Activiteiten  aansluitend bij de Zuidactie. 

 

Net zoals broeder Saul: 

Op bezoek gaan bij kinderen met een beperking. Ter 

voorbereiding met het team of de klasgroep een 

rugzak maken met daarin materialen, spelletjes en 

activiteiten om mee te nemen tijdens het bezoek. 

Samen sporten met kinderen met een beperking. Een 

spelletjesrugzak maken. 

Kinderen met beperking uitnodigen naar de klas om 

samen te spelen, of een activiteit uit deze bundel 

samen te doen. 



QUOTES 

You sacrifice 
something to satisfy 

someone. That’s what  
love is about. 

(Br. Saul)  
 

If you want to do 
something, just do it. 

No matter if it is  
small or big, do it 

with love. (Br. Saul)  
 

 
Half a loaf is better 

than none. (Br. Saul)  
 
 

Communication can 
be the silence that you 

share. 
(Br. Saul)  

You will bring 
something special to 
Belgium , not from 

your pocket or jacket 
but from your heart. 

(Br Saul)  

When  
you help someone you 

will be someone 
special to them. It’s 
like bringing a light. 

 So light up your light 
(Br Saul) 

Een bijzonder 
geschenk is niet altijd  
verpakt zoals je het 

verwacht. 

Doe alles wat je kunt, 
in de tijd die je hebt, 
op de plaats waar je 

bent. 

 

Je hebt geen macht 

over wat je overkomt, 

Je hebt wel macht over 

je reactie. 

 

Eén woord is soms al 

voldoende om het 

geluk van een mens te 

maken of te breken. 

 

QUOTES 



MEDITEREN EN BIDDEN 

 

Mediteren en bidden 

zijn beide manieren 

om een relatie aan te 

gaan met iets of 

iemand.  

 

Mediteren is een 

activiteit waarbij je 

lichaam tot rust komt 

en je je geest focust 

op iets of iemand. Je 

kan je focussen op je 

ademhaling, een 

tekst, een beeld, een 

lied, een persoon, een 

gebeurtenis, een 

gevoel.  

 

Mediteren  wordt 

bidden wanneer je je 

richt tot God. Je kan 

bidden daarom 

verstaan als een 

praten met God. Je 

kan God vertellen 

waar je blij van 

wordt, waar je 

dankbaar voor bent, 

maar ook tegen welke 

dingen te op ziet of 

waar je verdriet om 

hebt. Je kan dit 

uiteraard met je 

eigen woorden doen. 

Als je echter niet 

goed weet wat je wil 

zeggen of hoe je het 

wil zeggen, kan je 

gebruik maken van 

een bestaand gebed.  

Er zijn verschillende manieren om te mediteren en te bidden. Bovendien 

zijn er ook heel wat bestaande teksten die je kan gebruiken bij het 

mediteren of bidden. Hieronder zetten we een aantal luchtige meditatie- of 

gebedsvormen op een rijtje. Je kan dit zowel individueel als in groep doen. 

  

Een meditatie- of gebedsbrief 

Schrijf een gedachte of een gebed neer in de vorm van een brief. Bewaar de 

brief op een voor jou bijzondere plaats. Je kan de brief ook verbranden. De 

rook is symbool voor het gebed dat opstijgt. Als je deze opdracht doet in 

een groep, kan je vragen of ieder haar of zijn brief wil voorlezen (dit moet 

niet). Je geeft dit dan wel best op voorhand aan.  

 

Meditatie- of gebedsmuur 

Schrijf korte gedachten of gebeden op een post-it (één gedachte of gebed 

per post-it). Kleef al de post-its aan de muur. Focus vervolgens op wat je 

hebt neergeschreven. Doe je deze opdracht in groep, dan krijg je snel heel 

veel post-its. Kies samen met je groepsgenoten enkele post-its uit waar je 

op dat moment zult op focust. De volgende keer kan je op andere focussen. 

Zorg er wel voor dat de post-its kunnen blijven hangen. 

 

Hamburgermeditatie of -gebed 

Als je met een aantal mensen samen bent, kan je een ‘hamburger’ maken. Je 

nodigt de mensen uit op een toren van alle rechterhanden te maken, een 

‘hamburger’. Vervolgens vraag je om even te denken aan of te bidden voor 

de persoon van wie de hand op de jouwe ligt. Iedereen mag haar of zijn 

wens of gebed voor de ander luidop uitspreken.  

 

Popcornmeditatie of –gebed 

Dit is een zeer laagdrempelig activiteit. De aanwezige mensen mogen korte, 

kernachtige gebeden laten oppoppen. Het is niet de bedoeling op 

uitgebreide zinnen te formuleren. Een korte kerngedachte volstaat. 

Iedereen mag poppen wanneer zij of hij wil. Een vlot ritme bewaren is 

belangrijk. Deze vorm is ideaal voor mensen die beperkt zijn in taal of niet 

gewoon zijn om te bidden. Het poppen stopt, wanneer de voorganger 

‘Amen’ zegt.  



PARELS 

Een paternoster 

bestaat uit 5 grote en 

50 kleine parels. De 

grote parels zitten 

telkens tussen een 

groepje van 10 kleine 

parels. Bij de grote 

parels bidden 

christenen een Onze 

Vader, bij de kleine 

een Weesgegroet. De 

snoer heeft ook een 

klein hangertje 

bestaande uit enkele 

parels en een kruis, 

waarbij men de  

geloofsbelijdenis en 

het Eer aan de Vader 

uitspreekt. 

 

Een Tasbih bestaat 

uit 33 of 99 gelijke 

parels. Deze parels 

staan voor de 99 

namen voor God. 

Moslims zeggen deze 

namen na elkaar op. 

Zo prijzen zij Allah. 

 

Een Mala heeft 108 

parels. Boeddhisten 

gebruiken deze parels 

om gelovige zinnen 

op te zeggen zonder 

de tel kwijt te raken. 

Er zijn ook vier 

speciale parels. 

Boeddhisten denken 

bij deze speciale 

parels aan voor hen 

belangrijke figuren.  

In vele spirituele tradities bidt men met behulp van gebeds- of meditatie 

parels. De parels vormen samen een gebeds- of meditatiesnoer. Het 

christelijk gebedssnoer wordt rozenkrans of paternoster genoemd. Het 

gebedssnoer van moslims heet Tasbih. Boeddhisten gebruiken een Mala als 

meditatiesnoer. Gebedsparels en gebedssnoeren worden vandaag niet alleen 

in grote spirituele tradities gebruik. Bij heel veel mensen zijn ze razend 

populair. Hieronder vind je een snoer gebaseerd op de kleuren van Ethiopië. 

Verzamel enkele parels en probeer het eens uit.  

  

 De blauwe parel staat symbool voor ontspanning, rust. 

 Adem rustig in en langzaam uit. Geef je over aan het 

 spontane ritme van je ademhaling. Voel het pauze-moment 

 tussen het in- en uitademen. Voel hoe je spieren zich 

 ontspannen. Geef je over aan dit fijne gevoel van zwaarte 

 en warmte. Voel hoe je wordt gedragen en ondersteund 

 door de grond, door de aarde. Vertrouw op de dragende 

 kracht van de bodem. 

 

 De rode parel staat symbool voor liefde, passie, je diepste 

 verlangen. Denk aan een persoon, een gebeurtenis of een 

 activiteit die veel voor je betekent, die je gelukkig maakt. 

 Neem de tijd om na te denken wat jou precies gelukkig 

 maakt. Geniet van de energie die je krijgt door hieraan te 

 denken.  

 

 De gele parel staat voor geluk en vreugde. Voel nog even de 

 energie die je hebt opgedaan bij de rode parel. Denk nu aan 

 iemand met wie je graag een beetje geluk wil delen. 

 Probeer een idee te krijgen van hoe dit geluk eruit ziet. 

 Beeld je vervolgens in dat je haar of hem een doosje geluk 

 verstuurt.  

 

 De groene parel symboliseert hoop, vertrouwen, maar ook 

 groei en natuur. Denk aan de omgeving rondom je. Sta stil 

 bij de dingen uit je omgeving waar je van houdt. Beeld je in 

 dat je de wind voelt door je haren, het gras tussen je tenen. 

 Voel het kriebelen.  

 

 De zwarte parel staat voor mysterie, transcendentie. 

 Transcendentie kan een energie, een kracht, maar ook een 

 persoonlijke God zijn. Voel die aanwezigheid. Weet dat je 

 graag gezien bent. Voel hoe rustig wordt bij dit weten en 

 voelen.  

 

 



PENTAGRAM 

Een pentagram ziet 

er uit als een ster en 

heeft 5 punten. 

Traditioneel is er één 

punt naar boven 

gericht. Elk punt 

heeft zijn eigen 

betekenis. 

 

Het getal 5 is altijd 

al beschouwd als 

mystiek en magisch. 

Maar het getal vijf is 

ook heel menselijk. 

We hebben twee keer 

5vingers en 5tenen. 

Normaal gesproken 

beschikken we over 5 

zintuigen: zien, 

horen, ruiken, voelen 

en proeven. 

Christenen erkennen 

5 wonden van 

Christus aan het 

kruis. Er zijn 5 pijlers 

van het islamitische 

geloof en  5 

dagelijkse gebeds-

tijden. 

 

Een cirkel rond een 

pentagram omvat de 

5 de elementen van 

leven en biedt 

bescherming. De 

cirkel staat symbool 

voor eeuwigheid en 

oneindigheid. Het 

symboliseert de 

cyclus van het leven 

en de natuur. 

Het wapen van Ethiopië bestaat uit een blauwe cirkel met daarop een 

gouden pentagram. Naast dit pentagram zijn vijf gouden stralen afgebeeld. 

Het pentagram staat voor eenheid van volkeren en nationaliteiten in 

Ethiopië. Sinds 1996 staat het wapen van Ethiopië afgebeeld op haar vlag. 

Niet alle Ethiopiërs erkennen echter de vlag met dit wapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sta stil bij de vijf elementen. Ga naar hen op zoek en voel aan elk. Welk 

element is het meest aangenaam, welk het minst? Tot welk element voel 

jij je het meest aangetrokken? Waarom?  

2. Wat betekenen onderstaande spreekwoorden voor jou? Kun je deze 

spreekwoorden koppelen aan een persoonlijke ervaring?  

1. Helder van geest zijn. 

2. Water bij de wijn doen. 

3. In vuur en vlam staan 

4. In goede aarde vallen. 

5. Zo vrij als een vogel in de lucht.  

3. Sta stil bij de cirkel rond het pentagram. Wat is voor jou de verbindende 

factor tussen al jouw persoonlijke ervaringen die je hebt gekoppeld aan 

de spreekwoorden hierboven? 

geest 

water lucht 

aarde vuur 



HONGERDOEK 

Een hongerdoek is 

een doek dat tijdens 

de vasten voor het 

altaar werd 

gehangen. 

 

De hongerdoek gaat 

terug op een oud, 

middeleeuws gebruik. 

De middeleeuwse 

christen vond dat hij  

tijdens de vasten 

onwaardig was om 

het altaar te naderen.  

 

Deze doeken worden 

‘hongerdoeken’ 

genoemd omdat ze 

tijdens de vasten – 

wanneer men minder 

of soms zelfs niet 

mocht eten – werden 

opgehangen.  

 

Hongerdoeken 

werden vaak 

beschilderd met 

voorstellingen van 

het leven, lijden en 

sterven van Jezus. Ze 

hielpen om de 

verhalen over Jezus 

duidelijker te maken.  

 

Aangezien 

hongerdoeken het 

hele altaar moesten 

afdekken, waren ze 

meters lang en breed.  

 

De hongerdoek is een mooi voorbeeld van hoe mensen vroeger uiting gaven 

aan wat zij belangrijk vinden, welke verhalen zij inspirerend vinden.  

Het Ethiopische hongerdoek hieronder dateert uit 1978 en is gemaakt door 

Alemayehu Bizuneh. Aan de hand van Bijbelse verhalen zoekt hij naar een 

antwoord op de vraag van het lijden – in Ethiopië dagelijks aanwezig – en 

roept hij allen op om anders met elkaar om te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze hongerdoek worden 11 Bijbelse taferelen, spiraalsgewijs – 

vertrekkend links boven en eindigend in het midden – afgebeeld.  

Het vertrekpunt is de broedermoord, het verhaal van Kaïn en Abel, in twee 

taferelen. Daarnaast vinden we het verhaal van Noah en de zondvloed. In 

vier schilderingen zien we vervolgens het verloop van de ontmoeting tussen 

de tollenaar Zacheüs en Jezus. Daarna maken we kennis met het optreden 

van Jezus: we zien hem lammen genezen en het wonder van de 

broodvermenigvuldiging. In het hart van het doek worden twee motieven in 

elkaar gevlochten: Jezus staat in de druivenpers met daar rondom 

afbeeldingen van schendingen van mensenrechten en martelingen. De rode 

lijnen tussen de verschillende taferelen symboliseert Jezus' bloed dat alles 

met elkaar verbindt.  

 

Eigen hongerdoek  

Maak nu zelf een hongerdoek. Je kan je hiervoor baseren op de verhalen uit 

de Zuidactie, maar evengoed op verhalen die voor jou inspirerend zijn. Sta 

zeker eerst stil bij de vraag welke boodschap jouw hongerdoek moet 

uitdragen.  

 



Het labyrint maakt momenteel een opmerkelijke revival door. Overal ter 

wereld worden labyrinten aangelegd in parken en op pleinen, bij kerken, 

scholen, ziekenhuizen en in de natuur. Ook het vingerlabyrint maakt 

opnieuw zijn intrede.  

Het labyrint op papier kun je volgen met je vinger. Je kan het echter ook 

gebruiken als format om een 3D labyrint te maken, bijvoorbeeld uit klei, 

zoutdeeg of hout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan het labyrint gewoon volgen om tot rust te komen. Er zijn echter nog 

andere mogelijkheden. Je kan er een meditatieoefening van maken door 

onderstaande stappen te volgen of  door een verhaal of gedicht als leidraad 

te gebruiken.   

 

1. Neem een momentje van rust voor je het labyrint met je vinger in stapt. 

Doe dat door bijvoorbeeld drie keer even bewust diep in en uit te 

ademen.  

2. Loop in je eigen tempo en op je eigen wijze door het labyrint naar het 

midden. De weg naar het midden is ook de weg naar je diepste zelf. 

Daarbij laat je steeds meer dingen los. Wees je bewust van wat je 

loslaat.   

3. Blijf zo lang of zo kort als je wilt in het centrum. Voel je thuis. 

4. Loop via hetzelfde pad weer naar buiten. De weg naar buiten is ook de 

weg terug naar de wereld. Daarbij neem je de energie die je in de kern 

hebt gevoeld mee naar buiten. Voel dat je anders naar buiten gaat dan 

dat je naar binnen kwam.  

5. Sluit de wandeling af door ook weer een rustmoment te nemen. 

 

VINGERLABYRINT 

Een labyrint is een 

eeuwenoud symbool 

dat gebruikt wordt 

om de innerlijke reis 

weer te geven en te 

beleven.  

 

Labyrinten komen in 

vrijwel alle culturen 

voor, ook in Ethiopië. 

 

Het vingerlabyrint 

kent zijn oorsprong in 

kleine labyrinten bij 

de ingang van 

oeroude grotten. 

 

In de Middeleeuwen 

gingen pelgrims met 

hun vinger door dit 

labyrint aan de 

ingang van de kerk, 

waarmee ze een 

denkbeeldige weg 

aflegden naar het 

Nieuwe Jeruzalem. 

 

Bij het vingerlabyrint 

gebruikt men normaal 

de wijsvinger van de 

dominante hand. Je 

kan echter ook die 

van de andere hand 

gebruiken. Sommigen 

houden ervan om 

twee labyrinten 

(gespiegeld) te 

gebruiken, één voor 

elke hand.  

 



MANDALA 

Het woord mandala 

komt uit het 

Sanskriet en betekent 

‘cirkel’, symbool voor 

de oneindigheid van 

het leven.  

 

Oorspronkelijk komen 

mandala’s uit Tibet, 

waar boeddhistische 

monniken ze 

gebruikten bij het 

mediteren. Ze 

maakten ze zelf door 

middel van gekleurd 

zand. Ze vulden dan 

de ‘getekende’ 

mandala met gekleurd 

zand, door dit vanuit 

een gevouwen papier 

heel secuur in vakjes 

te gieten. Als de 

mandala af was, 

liepen ze er door heen 

en begonnen weer 

van voren af aan.  

 

Mandala’s kom je 

tegenwoordig overal 

ter wereld tegen, ze 

zijn niet gebonden 

aan cultuur, religie of 

wet. 

In elke boekenwinkel vind je vandaag een boek of tijdschrift met mandala’s. 

Mandala’s tekenen of inkleuren is – voor wie er van houdt – een 

rustgevende activiteit die harmonie en evenwicht kan brengen. Bovendien 

bevordert dit de concentratie en stimuleert het de creativiteit.  

 

Mandala’s zijn normaal gezien rond van vorm, maar ze kunnen ook een 

andere vorm aannemen, zoals bijvoorbeeld de vorm van het land Ethiopië. 

Om je op weg te zetten hebben we alvast een bloemetje als vertrekpunt 

getekend. Aan jou om van Ethiopië een mooie mandala te maken! Wil je 

helemaal in de sfeer van Ethiopië blijven, kies dan voor de kleuren rood, 

groen, geen en blauw. 

 



CARTOON 

Spiritualiteit gaat 

over betekenis geven.  

 

Spiritualiteit is het 

resultaat van een 

manier van denken 

die ons toelaat 

subjectief, 

persoonlijk, met onze 

eigen mening en 

ervaringen, onze 

passie en inspiratie 

uiting te geven aan 

wat voor ons 

betekenisvol is.  

 

Spiritualiteit laat ons 

toe de wereld en de 

dingen op een manier 

in te kleuren die voor 

ons zinvol is.  

 

Een olifant wordt 

symbolisch vaak 

gebruikt voor kracht, 

trouw, goede 

herinnering, geduld, 

verstandigheid en 

huwelijkstrouw. 

 

Een varken dient 

vaak als symbool voor 

vruchtbaarheid en 

welvaart.  

Je kan ook spiritueel verdiepend werken met behulp van een cartoon. 

Cartoons waarbij de tekstballonnetjes leeg zijn, nodigen ons uit om zelf een 

verhaal neer te schrijven en zodoende uiting te geven aan wat wij 

belangrijk vinden. Je kan uiteraard ook helemaal zelf een cartoon maken.  

 

Hieronder zetten we je aan een eerste poging te wagen.  

1. Welk verhaal wil je vertellen?  

2. Wat is de titel van je verhaal? 

3. Voor wie of wat staat de olifant voor jou symbool? 

4. Voor wie of wat staat het varken voor jou symbool?  

5. Zou je liever andere figuren gebruiken? Welke?  

6. Zet je de prentjes misschien liever in een andere volgorde? 



LECTIO DIVINA 

Lectio Divina 

betekent letterlijk 

‘goddelijke lezing’. 

 

Lectio Divina is een 

speciale manier van 

Bijbel lezen. Het 

speelt een belangrijk 

rol in de monastieke 

traditie, bij de 

monniken.  

 

Lectio Divina bestaat 

uit vier stappen: 

lectio (lezing), 

meditatio 

(overweging), oratio 

(gebed) en 

contemplatio 

(schouwing).  

 

Lectio Divina is 

origineel gericht op 

een ontmoeting met 

God, een ontmoeting 

van aangezicht tot 

aangezicht. 

 

Lectio Divina wordt 

vandaag ook als een 

manier gebruikt om 

andere teksten, maar 

ook beelden, muziek 

enzoverder 

verdiepend tot ons te 

laten spreken. Het 

doel is dan 

persoonlijk te ervaren 

wat deze tekst, dit 

beeld, dit muziekstuk 

voor jou kan 

betekenen.  

 

 

 

Lectio Divina is een Bijbelse manier van lezen. Ze bestaat uit vier stappen, 

met elk een eigen functie. Deze vier stappen kunnen van elkaar worden 

onderscheiden, maar het is eigenlijk niet de bedoeling om ze van elkaar te 

scheiden. Hoewel Lectio Divina oorspronkelijk bedoeld was voor het lezen 

van Bijbelteksten, kun je eender welke tekst hiervoor gebruiken. Kies bij 

voorkeur een korte tekst. Zelfs één zin volstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lectio: Lees de tekst heel langzaam. Lees hem woord voor woord. Doe 

dit eventueel luidop. Je kan de woorden ook eens of meerdere keren 

opschrijven, zodat je ze werkelijk opneemt. 

2. Meditatio: Laat de woorden nu tot je spreken. Sta stil bij elk woord. 

Visualiseer voor jezelf wat de woorden zeggen. Wat betekenen deze 

woorden in jouw leven? Zijn deze woorden betekenisvol voor jou? Wat 

kunnen ze betekenisvol maken voor jou? Laat de tekst tot leven komen.  

3. Oratio: Ervaar dat de tekst tot jou spreekt. Ervaar dat de verteller van de 

tekst tot jou spreekt. Misschien wil je iets terugzeggen, iets 

antwoorden. Je kan dit in stilte doen of luidop.  

4. Contemplatio: Voel nu wat de lectio, de meditatio en de oratio met je 

doen. Ervaar stilte en wijsheid in jezelf.  

 

 

 

 



MANTRA 

Een mantra is een 

klank, woord, gedicht 

of een korte zin die 

steeds herhaald wordt 

bij wijze van 

meditatie of gebed.  

 

In het hindoeïsme 

wordt ‘aum’ of  ’ōm’ 

als basismantra 

beschouwd. Het is 

een klank met een 

bijzondere trilling 

waaruit volgens de 

hindoes heel het 

universum is 

ontstaan.  

 

Niet alleen in het 

hindoeïsme, maar 

eigenlijk in alle 

religies en 

spiritualiteiten 

worden mantra’s 

gebruikt.  

 

Sommige mantra’s 

hebben een bepaalde 

betekenis, andere zijn 

eerder betekenisloos. 

Mantra’s met een 

betekenis zijn erop 

gericht deze 

betekenis te 

verinnerlijken en 

verdiepen. Beide 

mantra’s hebben – 

door hun herhalend 

karakter – de 

bedoeling rust en 

discipline te brengen.  

 

Een mantra kun je overal opzeggen: thuis, op de fiets, in de auto, in de 

winkel. Het voornaamste doel is dat je innerlijk tot rust komt en gefocust 

bent. Ben je echter niet vertrouwd met mantra’s dan kun je door 

onderstaande stappen te volgen wat gewenning krijgen. Wanneer dit vlot 

lukt, ben je in staat deze meditatietechniek overal te hanteren. 

 

1. Ga zitten en hou je rug mooi recht. 

2. Sluit de ogen en ontspan je lichaam 

3. Spreek je mantra uit. Herhaal je mantra. Luister naar je mantra terwijl 

je hem uitspreekt. Blijf hem herhalen. 

4. Wanneer je aandacht afdwaalt, breng je aandacht dan terug. Spreek 

opnieuw je mantra uit, herhaal hem, luister naar hem. 

5. Doe deze oefening eerst 1 minuut, vervolgens 3 minuten, 5 minuten, 

zolang jij het nodig vindt.  

 

Hieronder geven we enkele mogelijke mantra’s mee: 

Bevestigende mantra’s: 

 Ik accepteer mezelf zoals ik ben 

 Alles is goed 

 Liefde, Geluk, Rust, Vrede en Harmonie 

 Lach naar jezelf, dan zal de rest vanzelf meedoen 

 

Religieuze mantra’s:  

 Joods: Barukh attah Adonai (= gezegend zijt gij, o Heer) 

 Christelijk: Amen (= het is zo) 

 Russisch: Gospodi pomilui (= Heer ontferm u.) 

 Islamitisch: Bismillah ir-rahman ir-rahim (in de naam van God, de 

genadige, de barmhartige) 

 

Mantra’s zingen: 

Je kan ook mantra’s of meditatief zingen. De liederen uit Taizé zijn hier 

uiterst geschikt voor: www.taize.fr/nl 

 

Eigen mantra 

Zoek een rustig plekje op. Noteer allerlei positieve gedachten die in je 

opkomen. Vat deze gedachten samen in een korte en krachtige spreuk, jouw 

persoonlijke mantra. Zeg jouw mantra dagelijks enkele malen op en voed zo 

je geest. 

 



MINIATUUR 

Een miniatuur is een 

schaalmodel of een 

duplicaat van een 

voorwerp of 

landschap in 

verkleinde vorm. 

Daarbij zijn de 

verhoudingen net 

dezelfde als in de 

werkelijkheid. 

Meestal worden bij 

miniaturen dingen 

verkleind. Soms 

kunnen heel kleine 

dingen echter ook 

vergroot worden.  

Ons leven zit vol met dingen of objecten. Sommige dingen zijn functioneel 

(een vork), anderen illustratief (een schilderij), nog andere zijn symbolisch 

(een trouwring)… Maar achter elk object kan een groot verhaal schuilgaan. 

Dat moet niet maar dat kan wel. De waarde van een object is dan 

afhankelijk van de betekenis die iemand aan dat object geeft. Voor de ene 

is een tandenborstel een eenvoudig gebruiksvoorwerp, voor de andere een 

heel fijne herinnering aan een bijzondere vakantie. 

 

Tatsuya Tanaka – miniature calendar 

Sinds 2011 maakt Tatsuya Tanaka, een Japanse kunstenaar creatieve en 

speelse miniatuurtjes, ééntje voor elke dag. Hiervoor maakt hij gebruik van 

de meest alledaagse objecten. Zijn interpretatie van deze objecten opent 

voor ons een nieuwe wereld en stimuleert onze verbeelding ten volle!  

 

Deel 1 

1. Snuister even tussen de vele miniaturen van Tatsuya Tanaka 

2. Kies één tot maximum drie miniaturen die iets over jou vertellen 

3. Vertel aan de andere deelnemers waarom je voor deze miniaturen 

hebt gekozen 

 

Deel 2 

1. Kies opnieuw één miniatuur, een miniatuur die je aanspreekt en 

waarin jij voor jezelf een uitdaging ziet 

2. Deel met de andere deelnemers waarom je voor deze miniatuur hebt 

gekozen en vertel wat jouw uitdaging is 

3. Schrijf op een briefje kort neer hoe jij aan deze uitdaging zult werken 

4. Hou dit briefje goed bij als geheugensteuntje (plak het op je 

computer, boven je bed, aan de spiegel…) 

 

 

 

Surf zeker eens naar: http://miniature-calendar.com/ 

 

 



TOTEM 

Een totem is een 

voorwerp of dier dat 

een bijzondere 

betekenis heeft voor 

een persoon omdat zij 

of hij zich daar sterk 

verbonden mee voelt 

of sterke 

gelijkenissen mee 

vertoont. 

 

Het woord ‘totem’ is 

afgeleid van het 

Algonkische woord 

‘odoodem’ dat 

‘familieteken’ 

betekent. 

 

Het Algonkisch is 

een subtaalfamilie 

van ongeveer veertig 

verschillende 

indiaanse talen.  

Dieren zijn als spiegels, ze tonen ons eigenschappen en vermogens die, al 

dan niet verborgen, in onszelf zitten.  

 

Kies je totem 

In verschillende inheemse stammen in Amerika, maar ook bij de scouts en 

gidsen bij ons ontvangen mensen een totem: een dier waarmee ze sterk 

verbonden zijn.  

 

Deel 1 

1. Kies een foto van een dier waarin jij jezelf herkent 

2. Vertel aan de andere deelnemers waarom je voor dit dier gekozen hebt 

 

Deel 2 

1. Neem een kijkje in de lijst met kenmerken van dieren  

2. Door welke dieren word jij omringd?  

3. Vertel aan de andere deelnemers welke dieren jij nodig hebt in jouw 

buurt om op je best te zijn 

 

 

 

 

 

 



VINGERLABYRINT: BIJLAGE  



In het begin was alles leeg, er was niets, 

er was geen zon en er was geen maan 

er was geen zee om in te zwemmen,  

er was geen land om op te staan. 

De hemel was zwart, de aarde was leeg. 

 

En God sprak. 

Toen scheen de zon en werd het licht 

met duizend sterren van de hemel,  

want dat vond God een mooi gezicht. 

De hemel werd blauw en de aarde was leeg. 

 

En God sprak. 

En God verdeelde toen de aarde 

in heuvels, meren, zee en strand. 

Toen was de zee voor alle vissen 

en voor de dieren was het land. 

 

En God sprak. 

Op de heuvels bloeiden de bloemen, 

er zwommen zwanen in het meer,  

er liepen herten door de heide 

en in de bossen sliep een beer. 

De hemel was blauw, de aarde was groen, 

de hemel blauw, de aarde groen. 

 

Maar op een dag zag God dit alles 

en vond de aarde nog niet volmaakt,  

en daarom heeft hij toen als laatste 

er nog iets prachtigs bijgemaakt. 

En hij sprak 

en hij maakte een man en hij maakte een vrouw. 

 

En God sprak. 

En God maakte mij en God maakte jou… 

En jou… en jou… 

 

Vrij naar Genesis 
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Voor alles wat gebeurt, is er een uur, 

een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

Er is een tijd om te baren 

en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten 

en een tijd om te rooien. 

Er is een tijd om te doden 

en een tijd om te helen, 

een tijd om af te breken 

en een tijd om op te bouwen. 

Er is een tijd om te huilen 

en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen 

en een tijd om te dansen. 

Er is een tijd om te ontvlammen 

en een tijd om te verkillen, 

een tijd om te omhelzen 

en een tijd om af te weren. 

Er is een tijd om te zoeken 

en een tijd om te verliezen, 

een tijd om te bewaren 

en een tijd om weg te gooien. 

Er is een tijd om te scheuren 

en een tijd om te herstellen, 

een tijd om te zwijgen 

en een tijd om te spreken. 

Er is een tijd om lief te hebben 

en een tijd om te haten. 

Er is een tijd voor oorlog 

en er is een tijd voor vrede. 

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het 

een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd 

gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet 

van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve 

vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en 

geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God 

doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te 

doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er 

altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. 

 

Prediker 
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Weet je, alles heeft zijn tijd. 

Niets gebeurt zomaar, alles gebeurt op zijn tijd. 

Als mens word je geboren en eens ga je weer dood 

en daar tussenin leef je, groei je, ben je steeds aan het worden. 

In zonlicht en schaduw, bij dag en nacht, word je steeds meer mens. 

  

En daarbij heeft alles zijn tijd: 

Er is een tijd van krijgen en een tijd van geven. 

Er is een tijd dat je zaadjes in de grond stopt en een tijd dat je bloemen kunt plukken. 

Er is een tijd dat je luchtkastelen bouwt en een tijd dat je ze afbreekt voor iets nieuws. 

Er is een tijd dat je lacht, maar soms moet je ook huilen. 

Er is een tijd dat je danst en een tijd dat je stampvoet. 

Soms voel je je ziek en dan voel je je beter. 

Soms wil je niets zeggen dan praat je honderduit. 

Soms zet je je schrap dan laat je je gaan. 

Nu eens barst je van woede, en dan maak je het weer goed. 

Er is een tijd van knuffelen en een tijd van met rust laten. 

Er is een tijd van zoeken en een tijd van vinden. 

Soms ben je boos op iemand dan houd je er weer zielsveel van. 

Zo is er ook oorlog en dan weer vrede. 

Er zijn tijden dat je iets kapot maakt en er zijn tijden dat je kunt heel maken. 

Er zijn tijden van begroeten en tijden van afscheid nemen. 

En alles heeft zin in een mensenleven. 

Het is altijd weer nemen en dan weer geven, 

zoals de zee met zijn eb en vloed 

als zomer en winter, warmte en kou, 

leven en dood en toch weer leven. 

  

Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste om, 

vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. 

Als een mens kan eten en drinken en genieten 

van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft 

is dat immers een gave van God. 

  

  

Vrij naar Prediker  
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Een mens heeft in zijn leven geen tijd om voor alles tijd te hebben. 

En hij heeft geen uren genoeg om elk ding zijn uur te geven. 

Prediker heeft zich daarin vergist. 

Een mens moet haten en beminnen op hetzelfde moment, 

met dezelfde ogen huilen en met dezelfde ogen lachen, 

met dezelfde handen stenen wegwerpen 

en ze met dezelfde handen vergaren, 

liefde bedrijven in de oorlog en oorlog voeren in de liefde. 

En haten en vergeven en onthouden en vergeten 

orde scheppen en verwarring zaaien, eten en verteren 

waar lange geschiedenis jaren voor nodig heeft. 

Een mens heeft in zijn leven geen tijd. 

Terwijl hij verliest, zoekt hij, 

terwijl hij vindt, vergeet hij, 

terwijl hij vergeet, bemint hij 

en terwijl hij bemint, begint hij te vergeten. 

De ziel is ervaren, 

de ziel is zeer professioneel. 

Alleen het lichaam blijft altijd een amateur.  

Het probeert en vergist zich 

leert niet, raakt in de war 

dronken en blind in zijn genot en zijn pijn. 

De dood van vijgen zal hij sterven in de herfst 

verschrompeld en vol met zichzelf en zoet 

terwijl de bladeren opdrogen op de grond 

en de naakte takken al wijzen naar 

waar alles zijn tijd heeft. 

 

Yehuda Amichai 
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Verras me   midden in het dagelijkse leven. 

Volg me   tot in mijn plannen. 

Verander me   in mijn inzicht. 

Vul me   met al uw gaven. 

Dompel me onder  zodat ik zuiver word. 

Wakker mijn talent aan  zodat het werkt. 

Wees werkzaam in mij  zodat mijn ik verdwijnt. 

Ontvlam uw charisma  zodat ik getuig van u. 

Haal me in   als ik vlucht. 

Breng me terug   als ik doelloos dwaal. 

Vuur me aan   als mijn ijver afneemt. 

Geef me vleugels  als ik presteer. 

Kom naar me toe  als ik u zoek. 

Loop naast me   als ik in gedachten ben. 

Verlicht mijn verstand  als ik niet begrijp. 

Bevrijd me   als ik verstar. 

Dring in me door  als ik besluiteloos ben. 

Zuiver me   als ik verleid word. 

Doorgloei me   als ik het koud heb. 

Overspoel me   als ik zelfingenomen ben. 

Doorstroom me   als ik leeg ben. 

Maak me blij   als ik verdriet heb. 

Omarm me   als ik eenzaam ben. 

Bid in mij   als ik geen woorden heb. 

Troost me   als ik verlaten ben. 

Genees me   als ik ziek ben. 

Hou me vast   als ik val. 

Breng me in veiligheid  als ik hulpeloos ben. 

Omvat me   als ik van verlangen brand. 

Jubel in me   als ik van u hou.  
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Wat ik wil, dat doe ik niet 

En wat ik doe, dat wil ik niet 

Ik stel uit en kan niet beslissen 

Telkens opnieuw is het dan te laat en al beslist 

Zonder dat ik beslist had 

Ik leid mijn leven niet, maar word geleid, als aan een teugel 

En weet niet door wie en niet waarheen 

 

Daarom vraag ik uw licht om te onderscheiden: 

 het belangrijkste  van het minder belangrijke 

 het goede   van het kwaad 

 de waarheid   van de leugen 

 het juiste   van het foute 

 wat ik voel   van het gevoel 

 u, mijn God,   van alles wat mijn God wil zijn 

 uw stem   van de stemmingen 

 uw heerlijkheid   van de pracht van de vijand 

 wat uw rijk dient  van wat het verhindert 

 wat me met u verbindt  en wat me van u scheidt 

 wat ik bezit   van wat mij bezit 

 uw oordeel   van mijn eigen vooroordelen 

 uw erbarmen   van mijn bagatelliseren 

 uw standvastigheid  van de harteloosheid 

 het onvergankelijke  van het vergankelijke 

 het laatste   van het voorlaatste 

 en uw geschonken hemel  van mijn zelfgemaakte hemel 

 

Ik spreek de stemmen tegen, die me willen wijsmaken  

Dat het ene niet van het andere te onderscheiden is 

 

Geef me de goede wil en het vermogen 

De moed en de kracht en het vertrouwen 

Om juist te beslissen en dat te kiezen 

Waartoe u mij geroepen heeft, wat u me wil schenken  

En wat mij en mijn naasten meer naar u leid 

Amen 

 

Gerg Lengerke 
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Om te komen tot wat je niet weet 

Moet je gaan langs waar je niet weet 

Om te komen tot wat je niet geniet 

Moet je gaan langs waar je niet geniet 

Om te komen tot wat je niet bezit 

Moet je gaan langs waar je niet bezit 

Om te komen tot wat je niet bent 

Moet je gaan langs waar je niet bent 

 

Als ik niets met eigen belang begeer 

Wordt mij alles gegeven 

Zonder dat ik ernaar zoek 

 

Johannes van het Kruis 
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Aalscholver: Kennis van de voorouders, groei door introspectie. 

Aap: Vrolijkheid, vriendschap, intelligentie, flexibiliteit. 

Aardworm: Doorzettingsvermogen, zelfheling, transformatie, genezing van de aarde, regeneratie. 

Adelaar: Kracht, verlichting, vrijheid, oog voor detail, grensverleggend. 

Albatros: Goed voorteken voor de toekomst, vrijheid, beschermer van de zeevaart. 

Alligator: Overlevingsdrang, kracht, geduld.  

Antilope: Sterk instinct, snelheid, gratie, onschuld. 

Arend: Moedig, geest, vrijheid, kracht.  

Armadillo: Bescherming, veiligheid. 

Beer: Kracht, betrouwbaarheid, bescherming, dromen, innerlijk weten, heling, geduld 

Bever: Vorm geven, samenwerking, harmonie, harde werker. 

Bidsprinkhaan: profeet, waarzegger, macht der stilte. 

Bij: Vooruitziend, organiseren, verzamelen, samenwerking. 

Bizon: Wijsheid, sociaal leven, werk, uitdaging. 

Blauwe Gaai: Verbinding, vindingrijkheid, aanpassingsvermogen. 

Buffel: Overvloed, welvaart, kalmte, grote kracht.  

Buidelrat: Flexibiliteit. 

Buizerd: Dood en wedergeboorte, nieuwe visie 

Cavia: Liefde, zachtheid, warmte. 

Cheeta: Snelheid, zelfkennis. 

Condor: Vrijheid, kracht. 

Coyote: Gedaantewisseling, balans, intelligentie, listigheid 

Das: Vasthoudend, onafhankelijkheid, structuur, slimheid.  

Dolfijn: Vrijheid, nieuwsgierig, speels, plezier, communicatie, vrolijkheid, magie, harmonie. 

Dondervogel: Helderheid, energie, doordringendheid, verlichting.  

Draak: Spirituele magie, rijkdom, bescherming, kracht. 

Duif: Liefde, vrede, vruchtbaarheid. 

Duizendpoot: Flexibiliteit. 

Edelhert: Liefde, vriendelijkheid, onschuld. 

Eekhoorn: Energie, sociaal gevoel, opmerkzaamheid, speelsheid, vertrouwen. 

Eend: Bescherming, emotionele rust, instinct. 

Egel: Zelfbehoud, onschuld, stekels opzetten.  

Eland: Trots, macht, uithoudingsvermogen, majestueus, macht, waakzaamheid. 

Ekster: Intelligentie, occulte kennis, beschermgeest. 

Ezel: Intelligentie, nederigheid, wijsheid. 

Fazant: Vruchtbaarheid, seksualiteit.  

Forel: Goed met je emoties om kunnen gaan. 

Fuut: Melancholie, elegantie. 

Gaai: Vindingrijkheid, aanpassingsvermogen 

Gans: Reizen, brenger van goed nieuws, gezelligheid, huiselijkheid, teamgeest.  

Geit: Doorzettingsvermogen, flexibiliteit, krachtig. 

Gekko: Geluk en bescherming, omdat de Gekko muggen eet en zo tegen malaria beschermt. 

Gems: Streven naar nieuwe hoogten, standvastigheid. 

Gier: Dood, wedergeboorte, zuivering 

Gierzwaluw: Snelheid, behendigheid 

Giraf: Overzicht, verziendheid, hogere intuïtie. 
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Gnoe: Humor, onstuimig, vrolijk, temperamentvol. 

Gordeldier: Bescherming, geborgenheid, veiligheid. 

Goudvink: Vlijtig, vreedzaam, zorgzaamheid, voorzichtig 

Haai: Overleven, strijder. 

Haan: Hoop, seksualiteit, wederopstanding. 

Hagedis: Dromen, loslaten, ontwijken, kalmte. 

Havik: Boodschapper, concentratie, oplettendheid, waarheid, overzicht, besef, kracht. 

Hermelijn: Behendigheid, sociaal, vrijheid, sterke wil.  

Hert: Zachtmoedig, vriendelijkheid, camouflage, onschuld, gevoel, gratie. 

Hommel: Boodschapper van de geheimen van het leven, dienstbaarheid, samenwerking, wijsheid. 

Hond: Vriendschap, loyaliteit, trouw, beschermer van huisgenoten, volgzaamheid. 

Jaguar: Moed, kracht, snelheid. 

Kaketoe: Nieuwsgierig, vriendschappelijk, zachtmoedig, verstandig. 

Kalkoen: Overvloed, moed, delen. 

Kameel: Uithoudingsvermogen, goedaardig, taaiheid, zelfstandigheid. 

Kameleon: Verandering, bedachtzaam, rustig, traag, helderziendheid, aura gevoeligheid. 

Kanarie: Toverkracht met de stem, eenzaamheid, lieflijkheid. 

Kangoeroe: Met grote sprongen voorwaarts, balans, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen. 

Kardinaalvogel: Snelheid, kopiëren, unieke kracht. 

Kariboe: Beweeglijkheid, sierlijkheid.  

Kat: Onafhankelijkheid, energiebalans, mysterie, trots, zelfverzekerdheid, liefde, geluk. 

Kauw: Aanpassingsvermogen, trouw, overleven. 

Kever: Veiligheid, verandering 

Kikker: Vrede, genezing, plezier, transformatie, evolutie, reiniging. 

Kip: Zekerheid, nieuw begin, seksualiteit. 

Koala: Rustig, zorgzaam, verdraagzaamheid. 

Koe: Aarde, moeder, verzorging. 

Koekoeksvogel: Snelheid, loslaten, waakzaamheid. 

Koi karper: Rijkdom, welvaart, toekomst en liefdevolle relatie.  

Kolibrie: Geluk, schoonheid, snelheid, waakzaamheid, lichtheid, boodschapper.  

Konijn: Verzorging, groei, vruchtbaarheid, geloof, geluk, seksualiteit en overvloed. 

Koolmees: Vrolijkheid, waarachtigheid, acrobatiek, werkelijkheid, zonnig en zorgeloos.  

Kraai: Raad, wijsheid, initiatief, geheime magie.  

Kraanvogel: Rijkdom en een lang leven, balans, gratie, schoonheid. 

Kreeft: Genegenheid, hulpvaardigheid, met de natuur verbonden. 

Krekel: Nieuwe sprong voorwaarts maken, fijngevoelige intuïtie en kracht door geloof. 

Krokodil: Overleving, geduld, kracht.  

Kwal: Onzichtbaar, transparant. 

Kwikstaartje: Energiek, levendigheid, blijdschap. 

Lam: Onschuld.  

Lama: Snelheid, prikkelbaar, rustig, kalm, nieuwsgierig. 

Leeuw: Kracht, trots, energie, sterkte, wilskracht, leider, familiegeest. 

Libelle: Communicatie via dromen, alertheid, illusies doorbreken, verandering.  

Lieveheersbeestje: Plezier, vertrouwen, geluk. 

Lijster: Zanglustig, begaafdheid, onrustig, verstandigheid, behendigheid, stoutmoedig.  

Luiaard: De wereld op zijn kop zien, boomgeesten begrijpen, geduldig, balans, vrijheid, solitair.  
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Luipaard: Kracht, vitaliteit, waakzaam, scherp.  

Lynx: Onzichtbaar, de waarheid zien, geheimen. 

Mantis: Macht der stilte, griezelige sprongen vooruit. 

Marmot: Dromen, voorzichtig, waakzaam, studie. 

Meerkoet: Eenzaamheid, bescherming van het territorium, afzondering. 

Mees: Waarachtigheid  

Meeuw: Verantwoordelijkheid, subtiele communicatie. 

Merel: Zang, de energie van moeder Aarde begrijpen. 

Mestkever: Kringloop van het leven, scheppen. 

Mier: IJverig, geduldig, teamgeest, netjes. 

Mol: Houder en drager van het onderbewustzijn.  

Muis: Nieuwsgierig, vertrouwen, oog voor detail, vindingrijkheid, onschuld. 

Mus: Slim, brutaal, vertrouwelijk, schuw, voorzichtigheid. 

Mustang: Driftig, leiderschap, moedig, onstuimig, zorgzaam, bruisende energie, vriendschap. 

Nachtvlinder: Schoonheid, optimisme, gratie, sensualiteit 

Neushoorn: Wijsheid, eenzaamheid, humeurigheid. 

Nijlpaard: Wispelturig, luiheid, zorgeloosheid. 

Octopus: Geheimzinnigheid, camouflage, behendigheid, intelligentie, concentratie. 

Oester: Geheimhouding, geduld, wijsheid. 

Oeverloper: Zoeken, snelheid, graven, opruimen.  

Olifant: Kracht, samenwerking, subtiel reukvermogen, geheugen, moederlijk.  

Ooievaar: Symbool van het beginnend leven, ouderschap. 

Orka: Oerkracht, geduld, fantasie. 

Otter: Nieuwsgierig, vrolijk, vriendschap, samenwerking, plezier. 

Paard: Snelheid, vrijheid, helderziendheid, stabiliteit, zachtmoedigheid, kracht, vriendschap. 

Pad: Zuivering, herkennen van schoonheid in huiselijke dingen. 

Panda: Bescherming, liefde, speels, warmte, spontaan.  

Panter: Super gevoelig, geduldig, moedig, meedogenloos, spieren, kracht.  

Papegaai: Communicatie, liefde voor exotische plaatsen, gezelligheid. 

Patrijs: Zelfstandig kunnen werken, vruchtbaarheid, vrouwelijke energie. 

Pauw: Trots, schoonheid, zelfvertrouwen, arrogantie.  

Pelikaan: Overvloed, gulheid, plezier, verstandig, zachtmoedig. 

Pimpelmees: behendigheid, geluk, waarheid.  

Pinguïn: Astrale projectie, lucide dromen, doorzettingsvermogen, spelen, geduld. 

Poema: Zuivere energie, harmonie van lichaam, geest en ziel. 

Raaf: Magie, spiritualiteit, dromen, dualiteit, bestemming, mysterieus.  

Ram: Vastberadenheid, kracht, onvoorzichtig.  

Rat: Succes, intelligent, rusteloosheid. 

Ree: Zachtaardig, gratie, vriendelijkheid, onschuld, gevoel, vrijgevigheid. 

Reiger: Evenwicht, meditatie, geduld. 

Roodborstje: Veiligheid, vrolijk, melancholiek, plaagzuchtig. 

Salamander: Dromen, moed, zuivering. 

Schaap: Voeding, warmte, rust. 

Schildpad: Moedig, loyaal, methodisch en praktisch, bescherming, gezondheid, kennis, geduldig. 

Schorpioen: Zelfbescherming, verdediging, scherp, gevaarlijk. 

Sialia: Gelukkig zijn, geluk hebben. 
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Slak: Loslaten, empathie, reiniging.  

Slang: Transformatie, wedergeboorte, gezondheid, vruchtbaarheid, geloof, mysterie, kracht. 

Sneeuwgans: Dromen, helderheid. 

Sneeuwstormvogel: Dankbaarheid, volhoudend, krachtig, vrolijk, elegant. 

Specht: Doorzettingsvermogen, voorspellingen, ritme, verandering. 

Sperwer: Reiniging van binnen naar buiten, vrijheid, transformatie. 

Spin: Verbinding tussen verleden, heden en toekomst, ijverig, doorzetter, creativiteit, talent. 

Spotvogel: Imiteren, bescherming. 

Sprinkhaan: Grote sprongen vooruit, stilte. 

Spreeuw: Groepsdicipline, speels, slim, vrolijkheid. 

Stekelvarken: Zacht en liefhebbend, onschuld, vertrouwen, voorzichtigheid, ruw, verzet.  

Steur: Dominantie, koninklijkheid, seksuele energie. 

Stier: Vruchtbaarheid, genieten van het leven. 

Stinkdier: Respect afdwingen, geheim, vermomming. 

Stokstaartje: Sociaal, waakzaam, aanhankelijk, grappig, actief, energiek, vriendelijk. 

Tijger: Energie, kracht, moed, schoonheid, loyaliteit, doorzettingsvermogen. 

Uil: Wijsheid, helderziendheid, kennis, brenger van dromen. 

Valk: Boodschapper, scherpe waarnemer, vrijheid. 

Varken: Voorspoed, gretigheid, zwangerschap, vruchtbaarheid. 

Vis: Water, vruchtbaarheid, harmonie, rijkdom.  

Vleermuis: Wedergeboorte, gids, verandering, inzicht, gezondheid, welvaart, intuïtie, ouderdom.  

Vlinder: Transformatie, magie, schoonheid, balans, gratie, liefde.  

Vogel: Vrijheid, gemeenschap, groepsgeest.  

Vos: Sluwheid, camouflage, ontwijking, onzichtbaarheid, discretie.  

Vuurvlieg: Communicatie, ontzag, waardering, verlichting. 

Walvis: Harmonie, creativiteit, inspiratie, oude kennis, familie, intuïtie.  

Wapiti: Edelheid, volharding, inspiratie, een lang en rijk leven, waakzaamheid. 

Wasbeer: Vrolijkheid, durf, intelligentie, sluwheid, vasthoudendheid, zuivering.  

Waterjuffer: Bovenaardse, etherische schoonheid.  

Watervogel: Rijkdom, transformatie, overvloed.  

Wezel: Observatie, geniepigheid, geheimen, eenling.  

Winterkoninkje: Opgewekt, blijmoedig, vitaliteit. 

Witte duif: Vrede en liefde 

Wolf: Gevoelig, sympathiek, creatief, intuïtief, vrijheid, loyaliteit, intelligentie, bescherming. 

IJsbeer: Zelfvoorzienig, heling, wijsheid, eenzaamheid, dood en wedergeboorte, transformatie. 

IJsvogel: Loyaliteit, zorgzaamheid, voorspoed, liefde. 

Zalm: Trots, energiek, enthousiast, vastberadenheid, rechtvaardig, creatief, verandering. 

Zebra: Macht, alertheid, gemeenschap. 

Zeehond: Verandering, bescherming, lucide dromen. 

Zeeleeuw: Onbezonnenheid, vrolijk, tevredenheid.  

Zeemeeuw: Vrijheid, zorgeloos, aarde, wind, water, overzicht.  

Zeepaardje: Vrijheid, vaderschap.  

Zwaan: Toekomst, dromen, elegantie, koesterend, schoonheid, goddelijke inspiratie. 

Zwaardwalvis: Geduld, fantasie, oerkracht.  

Zwaluw: Geest van de lucht, brenger van de lente en het geluk. 

Zwijn: Koestering, gretigheid, diepe verbondenheid met moeder Aarde. 
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