Ingrediënten orgonite
Edelstenen in de orgonite.

In de orgonite wordt altijd een edelsteen meegegeven, deze
doen we erin vanwege de combinatie, hars, edelstenen en
metalen.
De edelsteen die erin verwerkt zit heeft meer waarde op de
trilling die er dan ontstaat. Het is niet zo hoe meer
verschillende edelstenen erin zitten, hoe meer waarde de
orgonite heeft. De orgonite heeft een door de combinatie een
bepaalde frequentie. Daardoor kan het zo zijn dat je met 1
goed werkende edelsteen hetzelfde effect maakt dan met
meerderen.
Ik gebruik in mijn orgonite verschillende edelstenen, maar
soms ook maar 1 soort (of zelfs maar 1).
De edelstenen die in de orgonite zitten, hebben op de site een
kleine beschrijving van werking. Je zoekt op je eigen gevoel
jouw passende orgonite uit.
In de meeste verwerkt ik wel Shungit vaak is dit het zwarte
laagje die je in de producten ziet.
Shungit is een speciale soort, die zorgt dat de werking van de
orgonite nog mooier en krachtiger word: Shungit komt uit
Rusland, nog specifieker uit de republiek Karelië, en is
bekend als de beste steen tegen straling. Het is een helende
steen met een unieke samenstelling. Hij kalmeert, geeft
troost, is aardend, versterkt het immuunsysteem en absorbeert
negatieve energie.

Shungit en toermalijn hebben deze werking, de ene wat
krachtiger dan de andere.

Metaalsoorten in de orgonite
In de orgonite is de basis om te maken bijzondere hars,
edelstenen en diversen soorten metalen en koper. Metalen zijn
niet alleen mooi in de orgonite maar hebben een extra functie,
zonder de metalen erin mag het geen orgonite heten, de
hoeveelheid metaal heeft hier ook nog mee te maken.
Aluminium:
Aluminium dringt door via het hartchakra dat direct verband
houdt met de thymusklier. Het Griekse woord thymos betekent
letterlijk: ‘ levensenergie’. Dit element stimuleert onze
levensenergie vanuit het hartcentrum en maakt ons los, speels
en flexibel. Het kalmeert onze zenuwen en heft fobieën op.
Het helpt zin van onzin te onderscheiden en maakt realistisch
en nuchter. Het laat zien wie je echt bent en waar je
mogelijkheden liggen. Het helpt veranderingen op gang te
brengen Aluminium ondersteunt het zenuwstelsel en verbetert de
overdracht van zenuwprikkels en de werking van de hersenen.
Bij jicht en reuma helpt het de verzuringsgraad van het bloed
te normaliseren. Aluminium ondersteunt de ijzeropname uit het
bloed
Messing
Een legering van koper (55-70%) en zink (45-30%)
Koper
Koper werkt in op het hartchakra en heeft van daar uit een
sterke werking op hart en thymus.
Zo heeft koper een

ondersteunende functie op de bloedsomloop. Het bevordert de
opname van ijzer uit het bloed en de vorming van rode
bloedlichaampjes. Het ondersteunt het het immuunsysteem en de
vrouwelijke geslachtsorganen en menstruatie.
Balanceert
hormonale schommelingen rond de menstruatie.
De grootste
concentratie koper bevindt zich in de lever, de hersenen en
het bloed. Koper ondersteunt alle activiteiten van deze
organen. Het stimuleert de werking van zenuwen en hersenen, de
celademhaling en de celgroei.
Speelt een rol bij de
pigmentatie van huid en haar. Koper is krampverlichtend en
ontstekingsremmend. Het heeft een anti-bacteriële werking,
werkt goed bij griep en infecties, helpt bij gewichtsproblemen
en is van belang bij de opname van vitamine C. Koper geeft
geestelijke helderheid en innerlijke rust.
Zeer krachtig
tegen aard- en waterstralen. Helpt bij angst, depressiviteit,
zenuwinzinkingen en psychosomatische klachten. Stimuleert de
fantasie en creativiteit. Maakt rechtvaardig en vriendelijk.
Zink:
Werkt in op de onderste twee en bovenste twee chakra’s
(wortel- en heligbeen en voorhoofds- en kruinchakra.) Het is
belangrijk voor de vorming van allerlei hormonen voor groei en
energievoorziening. Het ondersteunt het immuunsysteem en de
geslachtshormonen en is onmisbaar voor de vorming van
vruchtbaar sperma. Speelt een belangrijke rol bij wondgenezing
en zintuiglijke waarneming, voor het zien van kleuren en
kijken in de schemering. Beschermt tegen schadelijke stoffen
en straling van buitenaf. Zink is belangrijk voor de werking
van de hersenen, de ontwikkeling van het intellect.
Ondersteunt bij zwakte, uitputting en slaapproblemen (door
malen). Het stimuleert goede en heldere communicatie en helpt
veranderingen tot stand te brengen.
(tekst: internet norsesundorgonite

Etherische oliën in de orgonite:

Bepaalde oliën kunnen zorgen dat de frequentie van een
orgonite omhoog gaat. Natuurlijk kan je dit niet ruiken, de
oliën zitten in de lagen mee verwerkt. We hebben het hier puur
over de verhoging van trillingen die de oliën mee geven aan de
orgonite product.
Het is mogelijk om speciaal op jou afgestemde orgonite te
maken met de oliën die op dat moment meer waarde voor je
heeft, deze wordt uitgetest met de iTovi scan. De orgonite
wordt dan gemaakt, omdat het een ambachtelijk product is, kan
dit even tijd innemen. Ook kan je natuurlijk ervoor kiezen om
een losse chakra orgonite schijf te kopen en daarbij je oliën
los in te zetten. Mijn voorkeur is dan in een diffuser te gaan
gebruiken.

Symbolen in de orgonite
In de orgonite word vaak met symbolen gewerkt, naast het mooie
hiervan bekrachtigt de werking extra. Daarom deze uitleg van
symbolen.
1. HAND VAN HAMSA
Het symbool (oog of hand van) Hamsa staat voor bescherming
tegen negatieve energieën en entiteiten. Hamsa stimuleert
creativiteit en helpt bij het bedenken van nieuwe ideeën. Het
symbool geeft geluk en steun in moeilijke tijden. Het
stimuleert liefdadigheid en vrede, en staat voor openheid
(open hand). Ook is het een afweer tegen het boze oog. De hand
van Fatima verwijst naar de dochter van Mohammed, Fatima
Zahra.
2. EIKENBLAD
Eiken symboliseren waardigheid, wijsheid en de verbinding
tussen hemel en aarde. De eik wordt gezien als de koning van
het bos. De vrijstaande eik is symbool van (mannelijke)
kracht, seksualiteit, macht en een lang leven. Hij is

verbonden met vuur en vruchtbaarheid. Hij is tevens zinnebeeld
van gastvrijheid. Eikenbladen symboliseren dit. Een eikenblad
wordt vaak gedragen voor meer geluk.
3. CHALICE WELL
De Chalice Well (ook wel Red Spring genoemd) is een bron aan
de voet van Glastonbury Tor in Engeland. Het symbool op de
putdeksel bestaat uit twee overlappende cirkels (de innerlijke
en uiterlijke wereld) doorkliefd door een speer of zwaard (een
mogelijke referentie naar Excalibur). Het ijzerrijke water van
de bron heeft healing kwaliteiten. Dit symbool staat dan ook
symbool voor heling/genezing.
4. VALKNUT
Valknut staat op oude Scandinavische stenen gegraveerd,
meestal in samenhang met de god Odin. De symboliek van de
Valknut is niet helemaal duidelijk, maar er zijn veel
stellingen over. Het nummer drie is een gemeenschappelijk
symbool in vele culturen en religies, evenals het getal negen,
dat wordt gemaakt door drie te vermenigvuldigen met drie. Toen
het gebruik van het symbool begon in de Noorse kunst, kan het
een aantal dingen hebben gesymboliseerd, en het was
waarschijnlijk bedoeld als een krachtige talisman.
5.OOG VAN RA
Het Oog Van Ra staat ook wel voor derde oog in Egypte. Het
symbool staat voor zon, vrouwelijke energie, gezag, macht,
concentratie, meedogenloosheid en snelle reactie. Het symbool
beschermd tegen alle vormen van negativiteit maar stimuleert
positieve spiritualiteit. Hij houdt toezicht en leert je
dingen in acht te nemen. Het staat dus eigenlijk ook voor
respectvol nagaan wat je moet volbrengen.
6. AEGISHJALMR
Ægishjálmr betekent letterlijk “helm van ontzag” of “helm der
verschrikking”. Het gebruik van de Aegishjalmr valt onder het

zinsbegoochelen of ‘misleiding van het zicht’. Dit gebruikt de
beoefenaar om de geest van een ander te beïnvloeden, zodat zij
dingen niet kunnen zien zoals ze werkelijk zijn (bijvoorbeeld
strijders sterker doen lijken, of ze juist niet laten opvallen
voor sluip-aanvallen). Het symbool werd, naar men zegt, door
Vikingen gebruikt in gevechten en wordt nu gedragen als
bescherming.
7. FLOWER OF LIFE
Flower Of Life is het symbool voor zelfacceptatie. Jij bent
die bloem in al die bloemen en jij bent belangrijk. Flower Of
Life staat zowel verbonden met het bovennatuurlijke als met de
aarde. Het staat voor vruchtbaarheid, bescherming en
creativiteit. Flower Of Life helpt bij het aangaan van nieuwe
projecten. Het symbool heeft een sterk helende invloed. Alleen
het ernaar kijken of er in meditatie op afstemmen kan naar men
zegt al grote veranderingen teweeg brengen. Ook zegt men dat
het de negatieve effecten van straling kan neutraliseren.
8. HAMER VAN THOR
Het is een van de belangrijkste tekens van het Noordse
heidendom. Met zo’n amulet verkreeg men de bescherming van
Thor. Het dragen van het teken van Thor neemt de laatste jaren
behoorlijk toe. Thor staat bekend om zijn zegeningen. Hij
gebruikte zijn hamer om allerlei belangrijke gebeurtenissen in
het leven te zegenen: geboorte, huwelijk, overlijden, feesten,
het veroveren van land en het markeren van grenzen.
9. KOLOVRAT
De Kolovrat is een Slavisch heidens oersymbool, dat de zon met
gebogen stralen voorstelt. Het staat symbool voor de continue
beweging van de zon, oneindigheid van het leven op aarde, de
afwisseling van dag en nacht, de overwinning van het licht op
het duister. Het is een zonnig symbool en staat voor een een
lang leven, gezondheid, welzijn. Ook is het een symbool van de
zonnegod.

10. OHM
Het spirituele symbool Ohm staat voor eeuwigheid en verbinding
met het Universum. Het staat voor alle gebeden en mantra’s.
Ohm herinnert je eraan je met je ziel te verbinden. Ohm leert
je te vertrouwen en je helderheid te geven over onduidelijke
zaken. De Ohm klank wordt veel gebruikt bij meditaties,
constante herhaling leidt tot een diepe meditatie.
11. TRISKELE
De triskele (drievoudige werveling) is een drievoudig symbool
met drie wervelingen. Dit is het dansende wiel van de
schepping met zijn wervelende energie, die in al het levende
stroomt. De oude Kelten gebruikten dit teken als bescherming
tegen ongeluk en om al het kwaad af te wenden. Het helpt als
talisman ook om hartewensen te vervullen, om innerlijke
wijsheid en overgave aan het leven te bevorderen en om
volledig te veranderen, zowel lichamelijk als geestelijk. Het
symbool wordt dagelijks nog veel gebruikt.
12. TRIQUETRA
Triquetra is de Latijnse naam voor driehoekig. Veel religies
beschouwen 3 als een heilig getal. Bij de Kelten staat het
triquetra voor Leven, Dood, en de Wedergeboorte. Alsook de
drie natuurkrachten: Land, Lucht en Zee. Het is ook een
symbool voor de veranderende seizoenen, de maagd, de moeder en
de wijze vrouw en het is vergelijkbaar met het Valknut
symbool. Het symmetrisch vlechtwerk verwijst naar de
ondeelbaarheid en gelijkheid van de Heilige Drievuldigheid: De
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
13. GANESHA
Ganesha is het symbool voor goddelijkheid, voorspoed, kennis
en wijsheid. Hij geeft vrede, bescherming en rust. Ganesha
neemt obstakels weg en helpt je als je aan iets nieuws wilt
beginnen. Ook betekend Ganesha voor eenheid van alles. Ganesha

staat voor de kracht hebben om alle problemen uit ons leven te
overwinnen. Ganesh is de zoon van de god Shiva en de godin
Parvati, die eigenlijk tezamen in de kosmogonie van het
Hindoeïsme symbool staan voor de eenheid van alles.
14. LOTUS
De Lotus staat voor zuiverheid, spiritualiteit, en een pure
persoonlijkheid. Door haar lange bloeitijd staat de lotusbloem
ook symbool voor leven. De bloem die zich ontpopt laat zich
zien dat hij groeit ondanks de duisternis. Zij leeft in het
licht met haar wortels in het duister. Mensen kunnen zich vaak
vinden in dit symbool, vooral in of na een moeilijke periode:
Het ontpoppen en het verleden achter je laten.
15. HUGINN & MUNINN
Huginn (gedachte) en Muninn (geheugen) vertrekken dagelijks
vanuit Asgard en vliegen over alle negen werelden van de
Noordse mythologie. Aan het eind van de dag keren ze weer
terug naar Asgard, gaan op de schouders van Odin zitten en
fluisteren al het nieuws uit de verschillende werelden in zijn
oren. Als totemdier staat de raaf symbool voor dromen,
bestemming en mysterie. Als medicijnwieltotem leert de wijze
Raaf ons spiritualiteit, intelligentie, eenheid, dualiteit en
balans.
16. PENTAGRAM (PENTAKEL)
Het pentagram vertegenwoordigt aarde, lucht, vuur, water en de
geest. Het symbool heeft dus veel met de aarde, maar wordt ook
gebruikt in hekserij. De postieve pentagram staat ook voor de
mens en zijn zintuigen. De betekenis van het pentagram kan ook
de zoektocht naar Goddelijke Kennis vertegenwoordigen. Het kan
als beschermend symbool gedragen worden of om aan te geven
betrokken te zijn in de wereld van magie en goddelijke
wijsheid.
17. TREE OF LIFE

De Tree Of Life staat symbool voor wijsheid, bescherming,
kracht, overvloed, schoonheid, verlossing en het leven. Met
zijn wortels in de aarde heeft hij contact met de onderwereld.
Met zijn takken reikt hij naar de hemel. Hij is een
bemiddelaar tussen goden en mensen. De drie belangrijkste
systemen van de bomen: de wortels, de stam en de takken staan
parallel aan de menselijke ontwikkeling van lichaam, psyche en
geest. Het is een krachtig symbool van de groei. Verder
symboliseert de levensboom het eeuwige leven en
onsterfelijkheid.
18. MERKABA
Merkaba is een heilig geometrisch symbool. Het bestaat uit
twee piramide die in elkaar vallen, de ene met de punt omhoog
en de ander met de punt naar beneden. Het woord ‘Mer’ betekent
tegen roterende lichtvelden, ‘ka’ staat voor geest en ‘ba’
betekent lichaam of werkelijkheid. Merkaba staat voor kracht
en bescherming en ondersteunt spirituele groei.
19. THAISE BOEDDHA
De ogen zijn gesloten om volledig in gedachten te kunnen zijn.
Ook heeft hij een stip te midden op het voorhoofd, urna
genoemd, welke staat voor goddelijkheid. Vaak hebbe Thaise
Boeddha’s handen in de Dhyana mudra, het meditatie gebaar.
Hierbij liggen beide handen in elkaar gevouwen in de schoot,
de rechterhand bovenop. De Thaise Boeddha symboliseert hiermee
het gebaar van innerlijke meditatie en rust. Een mediterende
Boeddha staat voor meer bewustwording waarbij de gehele
materiële wereld om ons heen niet meer telt.
20. SEED OF LIFE
Seed Of Life is het symbool voor zelfacceptatie. Jij bent die
bloem in al die bloemen en jij bent belangrijk. Seed Of Life
staat zowel verbonden met het bovennatuurlijke als met de
aarde. Ook staat het symbool voor vruchtbaarheid, bescherming
en creativiteit. Ook ondersteund Seed Of Life je bij het

aangaan van nieuwe projecten. Dit symbool wordt daardoor veel
gedragen door mensen die toe zijn aan iets nieuws of een nieuw
project aangaan.
Met toestemming van de maakster : Eva van der Weide.

Symboliek van vogels
Symboliek van vogels.
Omdat ik in de webwinkel ook vogels maak als orgonite is deze
uitleg wel aangenaam.
Uitleg van Tineke van de Urk
Vogel Betekenis

Adelaar/Arend

Inspiratie, moed, heling, geweldige
waarneming, verbindingsvogel, verlichting
van geest, schepping

Albatros

Idealist, motivatie, hoge inspiratie, hoop

Boomklever

Wijsheid toepassen in de natuurlijke
wereld, geaardheid, etherisch

Buizerd

Negatief, koppigheid, kansen, dood en
wedergeboorte, doortastend, nieuwe visie
ontwikkelen

Duif

Liefde voor huis en haard, veiligheid,
vruchtbaarheid, boodschapper Moeder Aarde,
vrede, Lang leven, moederschap, profetie,
verzoening, tederheid, goed koers houden

Eend

Moederschap, gratie en troost, bescherming,
welbehagen, emotionele rust, luisteren naar
het instinct

Ekster

Juiste gebruik van intelligentie,
beschermgeest, teken van overleden
dierbare, occulte kennis, poort naar nieuwe
dimensies, sluw en wilskrachtig,

Fazant

Vruchtbaarheid, seksualiteit, vruchtbare
gedachten

Fuut

Elegantie. melancholie, uitdrukking van
diepe gevoelens door dans

Gaai(Vlaamse)

Gans

Geelgors
Gier

Vindingrijk en het aanwenden van macht in
de positieve zin van het woord
Reizen en ontwaken, sprookjes,
vruchtbaarheid en trouw, ouderschap,
waakzaamheid, brenger van goed nieuws,
kennis
Missie
Zuivering, eeuwige waakzaamheid, bewaker
van mysteries, wedergeboorte

Gierzwaluw

Vrouwelijke en occulte krachten, snelheid,
huiselijk geluk

Goudhaantje

Er komt een buitenkans, zonnig

Goudvink

Vermogen conflicten op te lossen,
veranderingen, balans omgang met anderen,
zorgzaam, liefdevol, kracht van de stem, er
komen betere tijden aan (successen)

Grasmus

Breekt fijne tijd aan, samenzijn, positieve
invloed

Haan

Nieuw begin, wederopstanding, overwinning
op duisternis, seksualiteit, hoop

Havik

Oerlevenskracht, bescherming, paranormale
visioenen, luisteren, wendbaarheid

Hen

Moederschap, zekerheid

Houtsnip

Camouflage

Ibis

Helpt bij ziekte en verdriet, welzijn

IJsvogel

Vredige tijd, vrede en voorspoed, het
Noorden, liefde, zonneschijn

Kakatoe

Verstandig, erkentelijk, vriendschap, goed
geheugen, ‘zonneschijn’ (vrolijk).

Kalkoen

Spiritueel verband met Moeder Aarde,
gedeelde zegeningen, voorspoed, creatief,
zegeningen

Kanarie

Helende kracht van geluid, verhoogde
gevoeligheid, toverkracht, eenzaamheid

Kauw

Trouw, aanpassingsvermogen, overleven

Kea

Slim, creatief, nieuwsgierig

Kerkuil

Vergroot je intuïtie en bewustzijn, goede
raad

Kievit

Stoutmoedig, verdedigend, fel, waakzaam

Kip

Nieuw begin, wederopstanding, seksualiteit,
hoop

Koekoek

Aankondiging van een lotswending, loslaten,
troost, hulp

Kolibrie

De energie van onuitputtelijke vreugde,
levensnectar, snelheid,
uithoudingsvermogen, totale eerlijkheid

Koolmees

Werkelijkheid, acrobatiek, beschermend,
zonnig

Kraai

Intelligentie, waakzaamheid, magie, vraagt
ons te ordenen zodat het in balans komt,
blijf in contact met wat je verlangt, geef
niet op

Kraanvogel

Lang leven en creativiteit, geheime kennis
en geduld, Emotie, concentratie, ,
bespiegeling, evenwicht, discipline

Kuifmees

Zorgzaamheid, wijsheid zoeken in geaard
zijn

Kwartel

Vrede, slecht gehoor,

Kwikstaart

Overgevoeligheid, blijdschap, gevoel van
groot geluk ervaren

Leeuwerik

Nieuws na stilstand, prettige verassing

Lepelaar

Kwaadspreker

Lijster

Nieuws, uitnodiging, leert door ervaring,
nieuwsgierig, hoogmoedig, territoriaal,
overwint angsten, intelligentie

Mandarijneend

Goed huwelijk

Meerkoet

Bescherming van het territorium,
afzondering, eenzaamheid

Mees

Begrip, voor jezelf opkomen, vertrouwen

Meeuw

Merel

Subtiele communicatie, verantwoordelijk
gedrag
Voorteken en mystiek, de schaduw, het
vrouwelijke, de innerlijke roep, zang,
ideeën

Mus

Overwinning, waardigheid, eigenwaarde,
bewustwording, thuis zijn, vertrouwd, slim,
brutaal

Nachtegaal

Groot geluk en vreugde, positieve
veranderingen

Ooievaar

Nauw verbonden met de mens en emoties,
water en geboorte

Pappagaai

Brenger van goed nieuws, kleurrijker leven

Paradijsvogel

Volmaakt geluk en vreugde, ambities en
verlangen worden vervuld

Patrijs

Ontmoeting met iemand, vrolijkheid,
positieviteit, goed gevoel

Pauw

Wijsheid en visie, trots, bescherming door
oplettendheid, wederopstanding

Pelikaan

Zelfopoffering, geen competitiedrang,
veerkracht, appeltje voor de dorst

Pimpelmees

Behendigheid, geluk en waarheid, aardse
oplettendheid

Pinguïn

Lucide dromen, geduld, ‘cool’ blijven,
saamhorigheid.

Putter
(distelvink)

vrolijk, vrolijk overleven (alcohol)

Raaf

Gedaantewisseling, heling, initiatie,
boodschapper, voorteken, schepping, balans,
dualiteit, verbondenheid met de mens.

Reiger

Onafhankelijkheid en zelfbeschikking,
schouwen onder het onderbewuste,
zuiverheid, intuïtie

Roek

Strijd, standpunt innemen

Roodborst

Nieuwe groei, vrolijkheid, plagen, Teken
van dierbare overledene, territorium, pijn
verlichter en vruchtbaarheid

Sialia

Gelukkig zijn, geluk hebben

Slechtvalk

Adel, jacht, concentratie, scherpzinnigheid
en alziende blik, snelheid, behendigheid.

Specht

Weerprofeet, tromgeroffel tot andere
dimensies, eigen lied ontdekken eigen plek,
inzicht, liefde, voorspellingen, inzicht

Sperwer

Edel, ambitieus, grootmoedig, waarschuwen
voor gevaar en voordeel

Spotvogel

Imitatie

Spreeuw

Gezelligheid, gevarieerde communicatie,
kracht en hoop

Staartmees

Sociale warmte, gezelschap, evenwicht,
aarden en inventiviteit

Struisvogel

Oneerlijkheid, kop in het zand steken

Uil (Oehoe)

Stille wijsheid, kunnen zien in het
onbewuste, helende krachten, magie,
voortekenen

Valk

Pijlsnelle boodschapper, Horus, stevig in
de Aarde en in jezelf, zeer scherpe
waarnemer, herkent en ontvangt de tekens
uit de andere realiteit, absolute vrijheid
in het kosmische, bevordert het leven in
het ‘Hier en Nu’.

Vink

Nieuwe ervaringen en ontmoetingen, een
groot bereik, zomerverbinding, luisteren
Het juiste aanwenden van macht, Hemel en
Aarde verbinden, grote vindingrijkheid, en

Vlaamse Gaai

aanpassingsvermogen, wakker, gedreven,
verantwoordelijk, breken met het oude,
oersterk karakter

Watersnip

Schutkleur gebruiken, onzichtbaar maken,
bij onraad met veel kabaal vluchten

Wielewaal

Positieve energie, afstemming op innerlijke
Zon, natuurgeesten, leuke momenten,
samenzijn, verheugen, muzikant

Winterkoninkje

Stoutmoedigheid, vindingrijkheid, moed,
heethoofdig en gevoelig

Witte reiger

Balans, trots en zelfvertrouwen, intuïtie

Wouw

Helder blijven kijken, voordeel uithalen

Zwaan

Gevoeligheid, dromen en mystiek,
schoonheid, lang leven en zelfkennis,
vertrouwen, trouw, vergiffenis, elegantie,
waarheid

Zwaluw

Bescherming en warmte van het thuis, het
juiste perspectief, hoop, nieuwe kansen,
onbevreesdheid, plichtsgetrouwheid, durf,
extremen, voorbode van lente

Zwarte Mees

Behendigheid, ijverig, werkvoorbereider en
aardevogel

Zwarte
Roodstaart

Eigen ruimte bewaken

