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Zielstypen



ZIELSTYPEN

Ondanks dat we allemaal uniek zijn, zijn er toch gemeenschappelijke
eigenschappen. Het is leuk om te lezen dat sommigen de geïncarneerde zielen op
aarde categoriseren in ‘typen’, ieder met zijn eigen eigenschappen.

Er zijn wat variaties op te vinden, maar grofweg kun je het indelen in ‘doe-types’,
‘voel-types’ en ‘denk-types’. Wanneer je over deze drie types leest voel je misschien
direct tot welk type jij behoort. Maar je kunt die types nog verder uitsplitsen. 

Kijk maar eens naar de onderstaande verdeling van types; dienstbare, expressieve,
doeners en denker.



1.     Het dienstbare type
Dit type kun je onderscheiden in een introverte ziel (Server, graag één
op één contact) en een extraverte (Priest, graag grote groepen). Beiden
helpen en inspireren graag mensen, maar houden daarbij de grenzen van zichzelf
(of van een ander) niet goed in de gaten. Daardoor kunnen ze zichzelf in hun
goedheid voorbij lopen of hun hulp te fanatiek (opdringerig) aanbieden.

2.    Expressieve type
Deze types gebruiken vaak creativiteit en communicatie te brengen om tot uiting
te brengen wat in hen leeft. Ook hierin heb je weer een introverte ziel (Artisan,
hoeft geen publieke belangstelling) en een extraverte (Sage, die graag
gehoord en gezien wil worden)

3.     Doener type
Deze types zijn graag in de actiestand. Praktisch en hands-on vervullen zij
concrete doelen. Dit type kun je weer onderverdelen in de ziel die zelf strijdt
tegen onrecht (Warrior, groot gevoel voor rechtvaardigheid) en de ziel
die strijders aanstuurt (King, heeft leidinggevende kwaliteiten)

4.     Denker type
Dit type is altijd bezig met het verzamelen van informatie en moet oppassen
niet teveel in zijn hoofd te blijven zitten (Scholar, observeert en bestudeert)



OPDRACHT: WELK TYPE BEN
JIJ?

Ben jij een Server, Priest, Artisan, Sage, Warrior, King of Scholar? 

En waarom voelt dat zo voor jou? 

Herken je eigenschappen vanuit de andere types en zo ja, welke zijn dat dan?

Maak per type een lijstje met eigenschappen die jij daarbij vindt passen en
omcirkel welke eigenschap jij in jezelf herkent. 

Zijn er kenmerken die je niet hebt, maar graag zou willen hebben, welke zijn dat
dan? Wat is het dat deze kenmerken jou dan zouden brengen?  Hoe zou je dit
kunnen bereiken met de kenmerken die je al hebt?



Kijk nu nog eens naar de opdracht ‘jij bent de verbetering’, voel of zie je een link naar
de verbetering die jij zou willen bewerkstelligen en de eigenschappen van het type?

Weet dat jij niet voor niets jouw eigenschappen kunt herkennen in een bepaald
‘zielstype’. Bij het aanvaarden van jouw zielsopdracht heb je gekozen voor de
persoon die je nu bent. Met al jouw aardse gevoeligheden en talenten heb je het
juiste ‘gereedschap’ om de uitdaging aan te gaan. 

Je merkt dat het gemakkelijk een dunne lijn wordt wanneer we zielseigenschappen
gaan categoriseren in typen, want vanuit de typen kom je al snel uit bij ‘menselijke’
eigenschappen.


