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13.7 De dierenriembeelden als ontwikkelingsstadia 
 

Je kunt de 12 à 13 dierenriem sterrenbeelden beleven als 
ontwikkelingsstadia, waar doorheen elk idee of impuls in je maakt die 
je op aarde wilt uitwerken. Als volgt kun je de dierenriem sterrenbeel-
den beleven door de ermee samenhangende warmtesoorten heen, 
met hun specifieke gebaren als ontwikkelingsstappen (welke je zelf 
bij kunt maken): 
 
Ram:   
Je beleeft vanuit de opstijgende warmte nieuwe impulsen, die als 
punten opborrelen vanuit de buik, en verwijdend aan het hoofd tot 
licht komen. Hier kunnen ze aangezien worden en ook uitstromen. 
Maar je richt je wil op de toegewijde uitwerking hiervan. Zo ontstaat 
de offerkracht. 
Stier: 
Je hoedt de nieuwe impuls in je buik, in de broedende warmte. Alle 
gevoelens en impulsen vanuit het gehele lichaam die daaromtrent in 
je leven, verzamelen zich als een balling voor en door de keel. Van 
hieruit kan het tot gedachten, woorden of klanken aan het licht van 
het bewustzijn komen; en je handen vormen een schaal naar boven 
die zich aanbiedt aan de geest. Echter dien je hier een innerlijk 
evenwicht te vormen door niet teveel van de wereld bij je binnen te 
laten komen, en ook niet teveel uit je te treden met je wil; enkel zo is 
groei mogelijk. Je linkerhand vormt een lijn omhoog, die de schaal 
erboven in evenwicht draagt.  
Tweelingen: 
Je verbindt je nieuw uitgebroede idee of impuls met de buitenwereld, 
met andere mensen in je omgeving, en je vindt er informatie over en 
test het speels uit. Daarbij gebruik je de kleurende warmte, die je 
geweten laat meespreken in dat wat je doet. Maar hier dien je 
volharding te betrachten in de verwerkelijking van je idee of impuls, 
aangezien je hier de myriaden mogelijkheden tegen komt. Deze 
volharding helpt je trouw te blijven aan de aan jezelf gestelde doelen. 
Kreeft: 
Je idee of impuls is nu in contact met de wereld gekomen, en nu dien 
je deze  te koesteren en verzorgen binnen je eigen warmte hulsel, 
zodat het zich ook in jou geborgen voelt en je het aan je eigen 
gevoelens toetst. Wanner het echter in je is uitgerijpt, dien je de 
impuls vrij te geven aan de wereld en hierbij onzelfzuchtigheid te 
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betrachten, zodat je het niet onnodig vast houdt. Enkel zo kom je tot 
innerlijke loutering van je eigen aandriften en behoeftes, die anders 
enkel rond gaan woelen. 
Leeuw:  
Nu dien je je eigen initiatief naar buiten te brengen en vanuit jezelf, nu 
op een doorzielde wijze vanuit de stralende warmte. Echter dien je je 
initiatief niet los te laten, maar er mensen met hun kwaliteiten mee te 
verbinden vanuit een waarachtig medeleven. Hierbij blijf jij de 
evenwicht schepper in het midden, en zij voeren jouw initiatief uit. Dat 
geeft voor iedereen de vrijheid door de ont-moeting. 
Maagd:  
Je dient je eigen initiatief nu in proces te brengen vanuit de stromende 
warmte; je begeleidt het dan als vormde je er de bedding voor, op een 
dienstbare wijze. Hierbij dien je echter niet zozeer je kritiek op de 
andere te richten wanneer die niet doet naar jouw zin en principes: je 
dient de hoffelijkheid te ontwikkelen door hem in zijn waarde te laten. 
Dan kun je vanuit de hartetact het juiste op het juiste moment zeggen, 
zodat het proces toch voortgang kan vinden zonder dat je anderen 
voor de kop stoot.  
Weegschaal: 
Nu dien je te luisteren naar wat anderen je aandragen als 
samenwerking en spiegeling. Echter kun je hierdoor, vanuit de 
verbindende warmte, zozeer jezelf neigen weg te denken, dat wat de 
ander heeft veel waardevoller lijkt. Hier dien je echter het 
evenwichtspuntje van de balans te worden en gelaten alle gevoelens 
en wensen van je af te laten glijden, zodat je tevreden blijft in dat wat 
je hebt en overkomt. Enkel zo blijf je luisteren en toch bij jezelf.  
Schorpioen: 
Nu dien je te zoeken naar de bron van elke beweging, elk motief dat 
met jouw initiatief is meegekomen. Dat doe je met de zuigende 
warmte. Echter dien je hier geduld te beoefenen, aangezien, dan pas 
het wateroppervlak van je ziel tot rust komt en je tot op de bodem de 
wordings-wilskiemen kunt zien liggen. Enkel zo ontwikkel je de ware 
inzichtskracht in jouw en andermans motieven.  
Boogschutter: 
Je ziet nu in elke kiem die wil worden diens potentie tot groei. Hier wil 
je het liefste gelijk over praten. Maar hier kun je beter de controle van 
de ting betrachten, zodat je elke impuls kunt leren aanzien met je 
gevoel voor waarheid die schuilt in het hart. Enkel dan leer je te 
getuigen   in    enthousiasme    van    de    waarachtige    impulsen    en  
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initiatieven.  
Steenbok: 
Je plaatst je initiatief in de maatschappij en tracht deze zo hoog als 
mogelijk kenbaar te maken. Van hieruit, ook vanuit de innerlijke 
gelede warmte, zie je ook de misstanden binnen de maatschappelijke 
geledingen, het machtsverschil en de sociale verwringingen. Heb je 
hier de moed om deze ook uit te spreken, wat je tot een klokkenluider 
maakt, dan schep je de verlosserskracht die de dingen helpt te 
ontladen en recht te zetten.  
Waterman: 
Nu heb je vanuit de zielewarmte de behoefte om jouw initiatief in de 
samenleving te laten klinken zodat het tot hei kan worden binnen het 
sociale organisme. Veelal zul je dit willen doen met kringen van 
gelijkgestemden, geestverwanten, dus mogelijk binnen verenigingen 
e.d. Hier dien je de zwijgzaamheid van de zintuigen te betrachten, 
zodat je niet jouw eigen wensen door je waarnemingen heen laat 
spreken, en je de juiste meditatieve houding ontwikkelt die dat doet 
wat het moment in het sociale proces vraagt. 
Vissen: 
Nu heb je je impuls tot initiatief gemaakt, en dit binnen de 
maatschappij en samenleving laten klinken. Het is nu de tijd om deze 
op te lossen, en daarmee alles wat je op die weg bent tegen gekomen. 
De pijn die jij daarbij anderen hebt aangedaan en vice versa kan je in 
je schulp doen kruipen. Hier dien je echter de grootmoedigheid 
ontwikkelen om over je zielepijnen heen te komen en vergeving naar 
jezelf en naar anderen te beoefenen. Enkel zo los je verhardingen op, 
en  ontstaat liefde vanuit de oplossende warmte. 
Nu heb je jezelf leeg gemaakt en kunt met de Ram weer een nieuwe 
ontwikkelingsronde ingaan. 
 

Uiteindelijk word je tot de Slangentemmer, het 13e dierenriem 
sterrenbeeld dat de Schorpioen wegdrukt en ervoor in de plaats komt. 
Je dient daartoe je puntige denken om te vormen tot een schaal die je 
aan de geestelijke wereld aanbiedt, welke er dan imaginatieve 
beelden in kan projecteren; 
Je dient je puntige hartbewustzijn om te vormen tot een perifeer, 
zodat je inspiraties ontvangt en helder voelend wordt; 
En je dient je wil om te vormen en bewust te worden, zodat je het 
heldere willen, de intuïtie kunt ontwikkelen, waarmee je een magiër 
wordt die met jezelf de wereld om kan vormen.   


