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Eigenschappen van de mens



EIGENSCHAPPEN VAN DE MENS

Wanneer onze ziel besluit te incarneren en er een prachtig mooi mensje geboren
wordt, is de wereld een persoon rijker. Daar hoort natuurlijk een eigen
persoonlijkheid bij die in ieder geval een mix is van aanleg (nature) en alle
omgevingsfactoren (nurture). 

We worden als ziel gekoppeld aan een lichaam met daarbij de (beperkte)
waarneming van de menselijke zintuigen. En gaande onze levensweg krijgen we er
een ego bij, opgedaan door alle ideeën over hoe we (zouden moeten) zijn en waar
we aan (zouden moeten) voldoen. Een identiteit. 

En heb je er weleens bij stilgestaan dat wij mensen de enige soort op de wereld zijn
die werkelijk een klok gebruiken om ons te vertellen waar het tijd voor is? Eigenlijk
best vreemd. Ik nodig je uit om op een wat dieper niveau naar de menselijke
eigenschappen van jezelf te kijken op het gebied van: 

persoonlijkheid, ego, zintuigen en tijd.



- PERSOONLIJKHEID

De perfectionist; kritisch voor zichzelf en anderen; een controlfreak; is bang
om fouten te maken; wil altijd nóg beter werk afleveren, kan zich ergeren aan
mensen met een minder hoge lat. 

Er zijn verschillende – door mensen bedachte – persoonlijkheidsmodellen die je
meer inzicht kunnen geven over jouw type persoonlijkheid, bijvoorbeeld het
enneagram. Dit model onderscheidt 9 types:

1.

     
 2. De gever; staat altijd klaar voor anderen; cijfert zichzelf weg. Zoekt
     genegenheid en waardering door zich onmisbaar te maken voor een ander. Kan
     slecht tegen ruzie en vindt het moeilijk om zelf om hulp te vragen.

3. De werker; harde werker; weet door het combineren van efficiency en
     snelheid resultaten en doelen te bereiken. Weet zichzelf goed te
     presenteren; doet er alles aan om falen te voorkomen. Komt zo
     zelfverzekerd over dat anderen het voor arrogantie kunnen aanzien.



4. De romanticus; een gevoelsmens, aangetrokken door het onverkrijgbare; houdt
     niet van het alledaagse. Creatief en origineel; zoekt naar diepgang,
     authenticiteit en een ideaalbeeld.
 5. De observeerder; houdt emotionele afstand van anderen. Is liever
     analytisch en nuchter. Verzameld veel kennis en hecht belang aan feiten.
     Is scherpzinnig en kalm; kan kil overkomen.
 6. De loyalist; wil zekerheid en veiligheid en houdt zich daarom graag aan
     regels. angstig, plichtsgetrouw; twijfelt veel (aan zichzelf) en vindt het
     lastig besluiten te nemen. Neemt dingen vaak letterlijk.
 7. De levensgenieter; viert graag de leuke dingen van het leven en heeft de
     neiging pijn te vermijden; bekijkt zaken graag van de zonnige kant en is
     altijd op zoek naar nieuwe en spannende dingen. 
 8. De baas; gaat graag de strijd aan, wil graag de baas zijn; neemt de
     leiding. Neemt het niet nauw met regels, neiging zwart-wit te denken en is
     snel boos maar is dat ook snel weer kwijt. heel beschermend; komt op voor
     zichzelf en vrienden; 
 9. De bemiddelaar; vredelievend en harmonieus; ziet alle gezichtspunten; heeft
     oog voor eigen standpunt en die van anderen, kan daardoor goed
     onderhandelen; besluiten nemen is lastig; komt langzaam op gang maar werkt
     dan wel goed door tot het af is. Hekel aan onechtheid en ego’s.



de verstandelijke typen – verstand – ( 5, 6, 7)
de emotionele typen – hart – (2, 3, 4)     
de fysieke typen – buik – (8, 9, 1).

Deze 9 typen zijn onder te verdelen in drie hoofdtypen: 
·       

(Deze informatie over de typen volgens het enneagram is bovenstaand heel beknopt
weergegeven. Voel je vrij er meer over uit te zoeken als het met je resoneert.)



OPDRACHT: WELK
PERSOONLIJKEHEIDSTYPE VAN
HET ENNEAGRAM PAST BIJ
JOU?

a. Kies uit de bovenstaande persoonlijkheidstypen het type waarin jij je intuïtief
herkent. Maak een lijstje met eigenschappen waaruit dat blijkt.  

b. Vergelijk je persoonlijkheidstype nu eens met je zielstype. Zijn er
overeenkomsten? Zijn er verschillen? Wat verrast je?



Heb je je weleens bedacht dat jouw persoonlijkheid gevormd kan worden door
meer factoren dan alleen aanleg (nature) en omgevingsfactoren (nurture)? 

Om jouw zielsopdracht te kunnen vervullen heb je bepaalde eigenschappen nodig.
Iemand die naar de aarde komt om een levensreddend medicijn te ontwikkelen
moet wel een enorme interesse hebben in mensen en geneeskunde en een enorm
gedrevenheid bezitten om zich eigen te maken wat daarvoor nodig is. Diegene moet
een betrokkenheid voelen, sociale eigenschappen hebben, analytisch zijn,
doorzettingsvermogen hebben enzovoort. Dan zou een obsessieve interesse om in
je eentje in een hutje op de hei te wonen of om mensen te begeleiden in
spiritualiteit of Nordic Walking jou niet op het pad van jouw levensopdracht (het
levensreddende medicijn) helpen.



OPDRACHT: ZIELSOPDRACHT EN
PERSOONLIJKHEID

Kun jij openstaan voor het idee dat jouw zielsopdracht van invloed is op jouw
persoonlijkheid? Hoe voelt dat voor jou

Pak pen en papier, zet de wekker op 10 minuten en schrijf aan een stuk door.



- EGO

Het ego is het beeld dat je van jezelf hebt en wordt gevormd door je bewuste geest.
Het heeft allerlei gedachten en emoties waarmee we onszelf identificeren. Zo speel
je in allerlei situaties verschillende rollen/identiteiten zonder je daar bewust van te
zijn. 

Het ego wordt gevormd gedurende je leven door wat je meemaakt, waar je bang
voor bent, waar je naar verlangt, wat je voelt en denkt en jouw
karaktereigenschappen. Het wordt dus gevormd door de bewuste geest, maar we
zijn er niet bewust van?

Zo gaat het vaak in het leven. Door de volle To Do lijstjes, de vele
verantwoordelijkheden en tijdsdruk moeten er keuzes gemaakt worden in alle zaken
waar je bij stil kunt staan. En het leren kennen van jezelf, op de diepere lagen van
jouw zijn, vindt op de een of andere manier net geen plekje op het To Do lijstje van
de dag. En het is mede dankzij het ego dat je het ook allemaal voor elkaar krijgt,
want het ego is een onderdeel van het verstand. En die regelt het allemaal toch
maar! 



Ondanks dat ‘ego’ vaak negatief wordt uitgelegd, is dat maar de halve waarheid. Het
ego is ook positief. Het is een kwestie van balans, zelfbewustzijn en de wetenschap
dat het ego niet jouw hele ‘zijn’ is, maar een gevormd onderdeel van het grotere
geheel dat jij in jouw totaliteit bent.



OPDRACHT: WAT BETEKENT
'EGO' VOOR JOU?

Schrijf op welke associaties jij hebt met het woord ego in het algemeen. 

b. Schrijf vervolgens over jouw ego. 
- Welke eigenschappen schrijf jij toe aan jouw ego? 
- Welke rollen/identiteiten neem jij in de verschillende situaties aan? 
- Wanneer levert het je in de verschillende situaties een voordeel op? 
- En in hoeverre laat dat voordeel jou voelen dat het jou ‘zielsgelukkig’ maakt?

c. Welke eigenschappen van het ego heeft jou vroeger gediend, maar zou je nu
liever in mindere mate(of helemaal niet meer) een rol willen laten spelen in jouw
leven?

d. Maak een gedicht over jouw ego. Het mag grappig zijn of cynisch, realistisch of
fantast-isch.



- ZINTUIGEN

We hebben allemaal op school geleerd dat we zintuigen hebben. We kunnen horen,
zien, proeven, voelen (aanraking/tast, warm/koud, pijn) en ruiken. Maar ook het
evenwicht behoort tot de zintuigen. Het is een prachtige bonus die bij het mens-zijn
komt.



OPDRACHT: HET VOEDENDE
ZINTUIG

Kies een zintuig en beschrijf op welke manier het jouw ziel en zaligheid voedt!

Voel je vrij om het zo kleurrijk mogelijk te omschrijven. Schrijf zolang je nodig
hebt. Kies vervolgens nog een zintuig en kijk of je net zo beeldend kunt
omschrijven als het zintuig van jouw eerste keuze. Als je de smaakt te pakken
hebt, schrijf je over al je zintuigen een prachtige ode!



Zintuigen helpen jou te overleven als mens op aarde. Ze geven je belangrijke
informatie over jouw innerlijke- en buitenwereld. Ze houden je fysiek veilig. Maar als
er gesproken wordt over een zesde zintuig dan gaat het vaak over een bepaalde
connectie met de kosmos.



OPDRACHT: HET ZESDE ZINTUIG

Wat weet jij over het zesde zintuig?

a. Plaats de woorden ‘mijn zesde zintuig’ in het midden van een papier en maak
een woordweb van alle woorden, gevoelens, associaties die in je opkomen. 

b. In hoeverre speelt het zesde zintuig een rol in jouw leven? Waaraan merk je
dat? Voel je je er comfortabel mee of niet? Hoe noem jij die connectie met de
kosmos? Wat kun je doen om jouw zesde zintuig te versterken? Schrijf 11
minuten lang over wat het zesde zintuig voor jou betekent.

c. Denk je dat jouw zesde zintuig en jouw ziel met elkaar verbonden zijn?
Waarom denk je dat en op welke manier merk je daar wat van?



- TIJD

Het is verwonderlijk dat de mens de enige soort op aarde is die met behulp van een
klok een dagindeling maakt. En ondanks dat tijdsdruk een subjectieve beleving is,
draagt die druk, door te leven op de klok, bij aan de mate van stress die de mens
ervaart. Alle andere soorten hebben geen klok en blijven gewoon in leven. Ze eten,
slapen en planten zich voort.

De oude Grieken maakten onderscheid in de tijd. Ze benoemden de tijdsvormen
chronos en kairos, waarbij chronos de kloktijd is zoals wij die kennen en kairos de
tijdelijke onderbreking van die kloktijd die je ervaart als je in een ‘flow’ bent van het
een of ander en de tijd gewoon vergeet. 

Nu leven alle andere diersoorten op aarde niet met een agenda vol afspraken zoals
wij - mens - die hebben. Dus is het handig dat we een chronos tijdsvorm hebben om
alle doelen van de dag te halen. Dat is efficiënt. Maar misschien is het goed om
jezelf eens af te vragen of we niet te veel opgaan in chronos. Hoe zou het voelen als
jij meer kairos zou ervaren, dat je daar tijd voor zou hebben zonder dat alle
chronosafspraken in de war lopen?



OPDRACHT: VERGEET DE TIJD

Wanneer ga jij helemaal op in een bezigheid die jou zo vervult dat je de tijd
vergeet? Kun je het je nog herinneren? Komt het regelmatig voor of eigenlijk te
weinig? Kun je het gevoel omschrijven dat het je geeft als je de tijd even bent
‘kwijtgeraakt’, wat heeft het je opgeleverd?

Schrijf over je ervaringen, over wat jou de tijd doet vergeten en hoe je ervoor
kunt zorgen dat je meer tijd besteed aan het vergeten van de tijd :)



Vroeger keken de mensen naar de stand van de zon om te zien hoe laat het was. Of
naar de stand van de maan om te zien of het een goed moment was om te zaaien.
Een vaardigheid die in ongebruik is geraakt. Al het leven op aarde wordt bepaald
door het ritme van de zon, de maan, de sterren en de planeten. Dus heeft het ook
een invloed op jou. 

Misschien weet je al het een en ander over de maanstanden en de jaarfeesten en
heb je al ervaren hoe prettig het is om dat ritme te integreren in je leven. Maar ben
je ook bekend met jouw innerlijke klok?



OPDRACHT: JOUW
BIOLOGISCHE KLOK

Ben jij een ochtendmens of een avondmens? Sla je ’s ochtends het ontbijt over
of neem je er juist de tijd voor? Ga jij op vaste tijden naar het toilet? Heb jij een
regelmatige menstruatiecyclus? Schrijf eens over jouw biologische klok en alles
waar het invloed op heeft. Herken jij het ritme van jouw biologische klok ook in
de mensen om jou heen of tikt het juist op andere tijden?

Breng eens in kaart wat jij weet over jouw biologische klok.



OPDRACHT: JOUW INNERLLIJKE
KLOK

a. Lukt het jou om te luisteren naar jouw innerlijke klok? Als je nu even pen en
papier weglegt, je ogen sluit en drie keer diep ademhaalt…. Stel jezelf dan eens
de vraag waar het nu tijd voor is. Wat in jou wil nu gezien worden, gehoord,
erkend? Voor wat in jou is het nu (eindelijk) eens tijd? Is er iets dat je wilt
ontdekken, ontplooien of ontvouwen?

b. Stel dat jouw innerlijke klok een verbinding is met jouw ziel, welke
momenten of dagen zou je willen vieren ter ere van jouw ziel? Vergeet gerust
alle feestdagen zoals je die tot nu toe ‘moest’ vieren. Vraag jezelf af: welke
momenten zou jouw ziel kiezen om het leven te vieren. Kies een moment waarop
je de rust neemt om naar binnen te keren en te voelen wat jouw ziel aangeeft.
Maak jouw eigen zielsfeestkalender!

c. Bedenk een manier waarop je jouw zielsfeest viert Wanneer iemand jarig is
hangen we vlaggen op en met kerstmis tuigen we een kerstboom op (en af).
Maar jouw zielsfeest kan om een heel andere viering vragen. Een klein ritueel kan
al volstaan. Brand een kaars en/of wat kruiden, sta bewust stil bij de intentie om
jouw zielsfeest te vieren en geef het vorm op een manier die passend voelt.



d. Woorden zijn uitermate geschikt om een feest passend omschrijven. Als je een
verjaardagsliedje, kerstliederen of een lied hoort waarin de lente bezongen
wordt, hoef je niet te twijfelen om welk feest het gaat. Gedichten zijn een
figuurlijke kers op een feesttaart en zo zijn er ook gezegden en uitdrukkingen die
de aard van een feest benadrukken. Geef jouw zielsfeest woorden in de vorm
van een spreuk die je op het moment van jouw zielsfeestdag kunt toevoegen aan
jouw ritueel of viering. Heb je meerdere zielsfeesten? Maak er dan gerust meer
als jij je daartoe uitgenodigd voelt.


