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De theorie zit er bijna op, na dit hoofdstuk ga je 
zelf aan de slag met verschillende tools. In dit 

hoofdstuk bespreken we het laatste belangrijke 
onderwerp en dat zijn de vijf elementen: 

Lucht, vuur, water, aarde en aether.

ELEMENTEN
HOOFDSTUK 5
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Je hebt vast wel eens gehoord van de 
elementen lucht, vuur, water & aarde. 
Dat zijn de vier elementen van onze 
fysieke, waarneembare wereld. De lucht 
om jou heen, de warmte of het vuur van 
de zon, het water van de zee en de aarde 
waarop je loopt. In alles om je heen kom 
je deze elementen tegen, en ook in jezelf. 
Ze vormen de basis van je dagelijkse 
bestaan.
Los van de letterlijke vorm van de vier 
elementen kun je ze ook in ruimere zin 
bekijken en aan van alles koppelen, 
zoals je ziet in het schema hiernaast.

Waar het om gaat, is dat je ziet dat alles 
in deze vier elementen, lucht, vuur, 
water en aarde, ingedeeld kan worden. 
Wanneer jij straks met de tools bezig 
gaat, kom je ze ook weer tegen. 

zich af te stemmen op dat vijfde element, 
ermee te communiceren en bewuste 
keuzes te maken om wensen te realiseren.

De heks is daarom altijd dankbaar voor 
alles wat er nu is. Dankbaar? Ja, want de 
heks weet dat wat er nu is, een manifesta-
tie is van haar of zijn gedachten en 
handelingen. Is die manifestatie niet naar 
wens, dan kun je daar dus verandering in 
aanbrengen. Maar… daarvoor 
zul je eerst inzicht moeten hebben in wat 
je wilt veranderen en waarom. 
Om daar achter te komen, ga ik je 

De  bas is 
van je  bestaa n 

LUCHT
Seizoen
Lente

Windrichting
Oosten

Dagindeling
Ochtend

Of in jou?
Denken

Attributen
Veer

VUUR
Seizoen
Zomer

Windrichting
Zuiden

Dagindeling
Middag

Of in jou?
Handelen

Attributen
Kaars

WATER
Seizoen
Herfst

Windrichting
Westen

Dagindeling
Avond

Of in jou?
Voelen

Attributen
Schelp

AARDE
Seizoen
Winter

Windrichting
Noorden

Dagindeling
Nacht

Of in jou?
Rusten

Attributen
Steen

Het vijfde element
Nu is er nog een vijfde element, aether 
genoemd. Aether is de energie die alles 
binnen jou en om jou heen met elkaar 
verbindt. Weet je nog: alles is energie. 
De heks gebruikt de vier elementen om 

bekend maken met een aantal tools 
waarbij je leert over jouw drijfveren 
en hoe je inzicht kunt krijgen in jouw 
onderbewuste. Maar ook over de 
thematiek van elk levensjaar en het 
gebruik van bepaalde hulpmiddelen 
om het leven voor jezelf en wellicht 
ook anderen aangenamer te maken. 
Zin in? Mooi! En weet: ook al is het 
soms confronterend of eng, zolang 
jij stevig met je beide benen op de 
grond staat is er niets aan de hand, 
dus... aard.
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de  tools

Voorwaarden om te werken met deze tools

1) Wees goed geaard wanneer je 
actief met de tools aan de slag gaat. 

2) Leg de focus op jezelf, niet op de ander. 
Jij hebt een vrije wil, de ander ook. Denk niet 
voor een ander, denk voor jezelf. Ga niet de 

ander proberen te ‘fixen’, ‘fix’ jezelf.

Tool 1. Handlezen
De eerste tool gaat over vingerafdrukken, een specifiek onderdeel 
van handlezen waarbij je op onderzoek uit gaat naar jouw onder-
bewuste drijfveren. Niet alleen is dit superleuk om voor jezelf te 
ontdekken, je kunt de vingertoppen ook bij anderen lezen en hen 
helpen hun onderbewuste drijfveren te vinden.

Tool 2. Tarot
Bij de tweede tool Tarot maak je kennis met de eeuwenoude 
symboliek van de Tarot. Ik leer je op beknopte wijze de afbeel-
dingen van de Tarot te vertalen naar heldere boodschappen 
vanuit het onderbewuste. 

Tool 3. Numerologie
De derde tool gaat over numerologie, oftewel getallenleer. Ik leg 
je uit hoe je de energie van jouw levensjaar kunt berekenen en 
welke thematiek daaraan vastzit. Je hebt er geen wiskundige aanleg 
voor nodig, en je kunt helemaal losgaan in je berekeningen voor 
wie je ook maar wilt. 

Tool 4. Stenen
Bij deze tool maak je kennis met verschillende stenen en hoe je 
die voor diverse situaties als hulpmiddel kunt inzetten.

Tool 5. Pendelen
De laatste tool leert je om met de hulp van een pendel energie 
te lezen.

In het tweede deel van dit boek gaan we aan 
de slag met de tools die jou helpen je te herin-

neren of inzicht geven in je onderbewuste. 
Maar er zijn ook een paar tools die je bewuster 

maken van de energie in en om je heen. 
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Je huidpatronen zijn je persoonlijke blauwdruk. Ze zijn 
uniek: niemand heeft dezelfde. Ze gaan je hele leven mee en 
vertellen over jouw karakter. De combinatie van huidpatronen 

vertelt over jouw basis, jouw initiële drijfveer in het leven. 
Net zoals de elementen lucht, vuur, water en aarde de basis 
van je dagelijks bestaan vormen, leef en handel jij dagelijks 
vanuit een van deze elementen. Om te bepalen vanuit welk 
element jij dat doet, gaan we de huidpatronen lezen. Kijk 

goed naar je vingertoppen, gebruik een loep of maak 
afdrukken van je vingertoppen met inkt.

Handlezen
TOOL 1


