Zonnetekens en hun betekenissen
Kwaliteit

Schaduw
Onvoldoende vertrouwen en financiële zorgen
hebben, onderdrukte woede ervaren en je eigen
verzorging veronachtzamen.

Oervertrouwen

Het oervertrouwen, oplossingsgericht denken en
handelen, revoluƟonaire ideeën hebben, warmte en
genegenheid tonen.

WiƩe wind

De oervader, kosmische adem, inspiraƟe en communicaƟe.

Twijfelen, gebrek aan inspiraƟe hebben, afstand
nemen en te introvert zijn.
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Houding van verzet, de innerlijke
nerlijke dwang om onder
controle te staan en terneergeslagen
geslagen zijn.
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Problemen
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Aan
fele
elen, disharmonie
dishar
arm
ervaren
n en het
ggevoel
gev
ev te hebben
bbe
ben te moeten
moe
oete inleveren.

Het onderbewustzijn,
on
ndeerbewustzijn,
jn, stromende
romende levensenergie, zuiveren
en
n
en he
het
ett G
Goddelijk
Goddelijk licht laten
ten schijnen
sc
en een baken voorr
anderen
and
an
deeren
n zij
zijn.
z n.

TraumaƟ
maƟ
Ɵsche
Ɵ
ssche herinn
herinneringen,
nne
je eigen grootheid
heid
op
pp
ppe
pen en neg
ega eve innerlijke dialogen hebben.
verstoppen
negaƟ

AcceptaƟe
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Het leven b
bekijken
ken vanuit het eigen tekort.
ort. Worstele
Worstelen
met het gevo
gevoel van
an eigenwaarde
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te grote waa
waarde geven.
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Het
et ontdekken,
ontdekken werelden
relden binnen
nnen en buiten je verkenn
verkennen,
verkennen
grenzen overschrijden
en en empathie.
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Jezelf
Jeze
elf isoleren
isoleren,
n angst voo
voor het onbe
onbekende
bekende hebben
hebb en
teruggetrokken
uggetrokke leven.

Sjamanisme, integraƟe van meerdere
dere di
dimensies,
ontvankelijkheid, onbaatzuchƟ
uchƟgheid
id en fakkeldrager
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Persoonlijke
ersoonlijke macht en controle
ontrole willen uitoefenen,
u
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en
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Het gr
grote beeld zien, jezelf centraal
ntraal stellen en vanuit
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n een harmonieuze
harm
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Het help
helperssyndroom
erssyndroom ondervinden,
onderv
het niet nee
kunnen
kunne
nen zeggen en de eigen
eige behoeŌes ontkennen.

Innerlijke leiding

De harmonisering van intuïƟe en raƟ
Ɵo
o, onbevre
onbevreesdheid,
mogen om te analyseren en onbewuste aspecten
het vermogen
bewust maken.

Rode aarde

Het koers bepalend zijn, gevoel van synchroniciteit
ervaren, aardkracht en gecentreerdheid.

Het gebrek aaan vertrouwen in het innerlijk weten
hebben en ook het gevoel te hebben alƟjd in gevecht
hebbe
te moeten. Angst en persoonlijke onzekerheid
ervaren.
Niet in het hier en nu zijn, te snel met oordelen klaar
staan, te overdrijven en teveel in het hoofd ziƩen.

Rode draak

Bezieling
Blauwe nacht

Uniekheid
Gele zaad

Groei
Rode slang

Passie
WiƩ
Ʃe wereldoverb
wereldoverbrugger

Loslaten
Blauwe h
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Openheid
Open
d
Gele ster
Gel

Harmonie
H
Rode maan

Zelfvertrouwen
WiƩe hond

TTransparanƟe
Gele mens

Aandachtt
Aand
Rode hemel
hemelwandelaar
l
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Moed
WiƩe tovenaar

Integriteit
iteit
Blauwe adelaar

Visie
Gele krijger

Moeiteloosheid
WiƩe spiegel

Inzicht
Blauwe storm

TransformaƟe
Gele zon

Universaliteit
© Vision Face B.V.

Het reflecteren, het vermogen om te onderscheiden,
oordelend vanuit wijsheid, zelferkenning en helderheid.

Met illusies leven en aan jezelf twijfelen, anderen de
schuld geven, de waarheid verloochenen en negaƟeve
projecƟes.

De energie van hernieuwing, jezelf transformeren en
bevrijding uit rolgebondenheid. Nieuwe structuren
opbouwen.

Gevoel hebben hulpeloos en aĬankelijk te zijn,
verliesangst en verslavingsproblemen ervaren. Jezelf
innerlijk in de steek laten.

De volledigheid zien en ervaren, verlichƟng, eenheid
en onvoorwaardelijke liefde. Het persoonlijke drama
ontsƟjgen.

Jezelf als je eigen blokkade ervaren, de
onvoorwaardelijke liefde door je eigen koppigheid
begrenst zien, oordelen en veroordelen. Overdreven
perfecƟonisƟsch zijn.
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