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1. DE PAUW
De pauw vraagt om in je kracht te gaan staan en te gaan stralen.

Laat het licht in jou stromen. De pauw is met z’n antennes op zijn hoofd 

rechtstreeks verbonden met de zuivere lichtfrequenties uit het universum.

Dit maakt dat je energetisch zeer gevoelig bent en vraagt om zuiver en 

voorzichtig om te gaan met energie. Alles en iedereen is energetisch verbonden 

en jij voelt dit.

Als het te bedreigend wordt voor de pauw, gaat hij z’n verentooi uitsteken en 

pronken.

Door jouw aura te vergroten, je veilig te stellen door grenzen te trekken, kan je 

ook beter in je kracht blijven en stralen.

Voel goed wat bij je past en wat niet.

“Ik houd mijn frequentie hoog en straal. Zo kan ik op een wonderbaarlijke 
manier dienstbaar zijn voor een groter geheel.”

14. DE WITTE UIL
Dit mysterieuze dier van de nacht doet je in de duisternis duiken.

Het refereert naar een sluier die opgelicht mag worden. 

De uil vraagt om naar je intuïtie te luisteren. De uil verschijnt als helper bij het 

oplossen van een probleem vanuit een andere dimensie. Ze zijn verbonden met 

de geestenwereld en bovennatuurlijke krachten. Er ligt een belangrijke levensles 

voor je klaar.

Vaak krijgen we een perfect plaatje voorgeschoteld over relaties, werk, het 

leven, …maar de uil doorprikt deze illusie. In elke transformerende gebeurtenis 

zit een levensles.

De uil is verbonden met de wijsheid van de ziel en de wijsheid van vrouwelijkheid.

De uil vraagt om te focussen op je missie, je groei in bewustzijn. 

De wijze uil is ook een beschermer voor negatieve energie. Het is goed om een 

afbeelding van een uil te plaatsen waar er veel mentale activiteit plaats vindt. 

Ook in de buurt van kinderen om zich veilig te voelen.

Vraag je gidsen en engelen om hulp om je te begeleiden in je proces. 

Het zien van dit dier duidt op een nieuwe openbaring, op een verborgen stuk 

in je onderbewustzijn. Je geluk gaat vergroten. Dit proces heeft vaak te maken 

met het afsterven van een deel van je ego om te ontwaken in een hogere versie 

van jezelf.

“Ik open mijn intuïtie. Ik volg mijn eigen waarheid en focus op mijn missie. Mijn 
bewustzijn blijft eeuwig groeien. Mijn geluk vergroot door steeds dichter te 
komen bij mijn ware zijn.”



15. DE LEEUW
De leeuw weerspiegelt zowel de zon als de maan, kracht en kwetsbaarheid, 

licht en donker, zonsopgang en zonsondergang.

Leeuwenenergie brengt je bij je oerinstincten en bevat het element vuur.

Het zijn krachtige jagers. 

Heb je controle over je eigen leven of geef je te veel van je weg?

Leeuwen symboliseren je leiderschap, leiding nemen en ook je innerlijke leiding 

volgen.

Wie is jouw leider? Je gids?

In het oude Egypte kennen we de leeuw als sfinx, symbool voor strijd en kracht.

De leeuw staat ook symbool voor vriendschap.

“Ik neem het heft in eigen handen. Ik waak over mijn eigen energie en 
gedachten. Ik volg mijn hart.”

26. DE OLIFANT
De olifant is het symbool van kracht, een grote wijsheid en overvloed.

De god Ganesh, beschermer van kunst en wetenschap, staat in India in tempels 

afgebeeld met een olifantenhoofd met één slagtand. Een witte olifant kondigde 

de geboorte van Boeddha aan.

De olifant staat voor overwinnaar van obstakels. Soms kunnen obstakels 

ontstaan om je in een nieuwe richting te duwen. 

Je mag je ruimte innemen die je nodig hebt om te kunnen verbinden met de 

kosmische energie zodat je kan ontvangen wat voor jou belangrijk is.

Met de olifant kan je in een diepe uitwisseling gaan en hij kan je jaren later met 

zijn ‘olifantengeheugen’ nog herinneren. De olifant duwt je naar de essentie. 

Een essentie van mededogen voor de ander en de gemeenschap. Wat wens jij 

hier na te laten op aarde? Hoe wens je herinnerd te worden? Wat wens jij neer 

te zetten? Welk verhaal of welke ervaring wens jij te delen?

Wat wens je anders te doen?

Met een ‘olifantenvel’, grote oren, de slurf, slagtanden symboliseert de olifant 

een enorme kracht. Ze kunnen je doorheen diepe emoties laten bewegen. Deze 

olifant heb ik ontmoet in Namibië en heb hem een warm kleurenpalet gegeven. 

Tijdens het invoelen van de olifant-energie en tijdens het schilderen kon een 

hele gemeenschap gevoeld worden. Olifanten zijn echte zieledieren. 

Ook moeilijke ervaringen kunnen een kracht en inspiratie zijn voor anderen.

“Ik beweeg me doorheen alle lagen van emoties. Alles mag gevoeld worden, 
elke emotie is waardevol. Dit is hoe ik groei in bewustzijn.”


