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Werkblad Pluto

Belangrijkste concepten:Diep, eerlijk, innerlijk (schaduw)werk. Je eigen angsten aankijken. Als je dit werk aangaat is de 
opbrengst: in je kracht staan, passie.

Het gevoel dat anderen iets aan jouw 
aard moeilijk, storend of vervelend 
vinden  

Schaduw en taboe aankijken 
en bewust navigeren zodat de 
meer donkere aspecten van je 
persoonlijkheid integreren in het Zelf. 

Leiderschap, rolmodel, als anderen 
klaar zijn voor de waarheid ben jij er 
voor ze
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Wond Heling Kracht

Diepgewortelde (opgelegde) angst 
waardoor het zelfvertrouwen 
aangetast is 

Een rite de passage (overgangsritueel), 
iets doen wat angst aanjaagt 
Een diep gevoel van (zelf)vertrouwen 

en dat je wat er ook gebeurt, altijd 
weet: het komt goed. 

Je neemt zaken waar die anderen 
liever niet willen zien 

Diepe, plutonische conversaties om 
zo de stukken in jou die het zwijgen 
opgelegd zijn terug te verwelkomen 

Waarheidszegger, de Teacher, een 
doordringende blik, een neus voor 
ontkenning en een verhalenverteller 

“Disfunctioneel” familiesysteem (mag 
je ook breder zien) dus een wond in je 
wortels 

De zelfvoorzienende neigingen 
loslaten en jouw eigen huis en haard 
creëren met jouw (ziele) familie 

Diepe psychologische counselling, het 
concept “huis en haard” neerzetten 
in een wereld waarin familie weinig 
betekenis meer heeft 

“Gestraft” zijn voor jouw creatieve 
zelfexpressie, jouw kind zijn.

Creatieve flow ervaren Via jouw creatieve zelfexpressie 
anderen uitnodigen hetzelfde te doen 

Iemand heeft je te kort gedaan in het 
“mentoringproces”, gebrek aan goede 
rolmodellen. 

Het vinden van je ware, plutonische 
mentors/rolmodellen. Vanuit 
nederigheid hun lering aannemen. 

Het vinden van het “juiste” werk wat 
je de plutonische passie geeft en 
geloven in wat je doet. De leerling 
wordt de leraar. 

De capaciteit om te vertrouwen, wie 
kan ik wanneer vertrouwen 

Een plutonisch iemand vinden die 
je vertrouwen waard is waarbij je 
diegene vertrouwt vanuit wilskracht 
en zo je vertrouwen herstelt 

Een buitengewone capaciteit om je 
diep te verbinden met anderen. De 
counsellor, de mediator 

Wond: Een neiging tot overmatige 
focus op de donkere kanten van 
het leven, angst voor intimiteit / 
seksualiteit 

Jezelf openstellen voor passievolle, 
intense liefde en deze teruggeven. 
In je ziel laten kijken en in de ziel van 
een ander kijken 

Een diepgaande kracht om te geven 
ten tijde van crisis en verlies. De 
sjamaan, de “goede heks”. Er zijn 
wanneer het er echt op aankomt. 

Aangetaste capaciteit om te geloven 
dat je buitengewoon bent, ambitie 

De sprong wagen en je visie in 
beweging brengen door actie, je eigen 
lot in handen nemen 
Kracht: Jouw plutonische kracht in 

de wereld zetten en ervoor betaald 
worden, ergens echt voor gaan staan, 
de waarheidszegger. 

Gewond geraakt door “de groep” of 
familiesysteem. Zondebok. 

Jouw natuurlijke bondgenoten vinden, 
jouw tribe 

De “groepspsycholoog”, degene die 
de schaduw van de groep benoemt. 

Wijd open staan voor het lijden in de 
wereld en je erdoor laten overspoelen 

Innerlijk werk door een vorm van 
meditatie en daarmee bij jouw 
compassie komen 

Het aangaan van verbintenissen 
vanuit compassie, het inspireren en 
raken van anderen.

Aangetaste capaciteit om ergens 
echt in te geloven, twijfel, cynisme. 
Opgedaan door een opgedrongen 
geloofssysteem. 

Je geboortegrond verlaten, 
cultuurschok, een educatieve reis 

Tot in je tenen voelen dat het leven 
betekenis heeft, de morele stem zijn 
van jouw community. De plutonische 
leraar. 
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Werkblad Chiron

Belangrijkste concepten: De Gewonde Heler. Het “snel” helen van wonden door verandering van attitude. Talenten die 
verborgen zijn onder de pijn.

Afwijzing op gebied van je lichaam, 
keuzes maken, leiderschap en jezelf 
laten zien.

Je moedig-zijn is aangetast

 

Geen betekenis meer geven aan het 
feit dat jouw persoonlijkheid anders 
is. Het gevoel van anders zijn vormt 
niet langer jouw persoonlijkheid.
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Wond Effect Als geheeld

Ik ben niet goed genoeg, mijn 
talenten en vaardigheden zijn 
niet belangrijk, wat ik denk is niet 
belangrijk.

Dingen doen die andere mensen 
belangrijk vinden, niet wat JIJ 
belangrijk vindt. Onderprestatie.

 Jouw unieke vaardigheden en 
talenten inzetten. Vaak zijn deze 
vaardigheden en talenten bijzonder 
en anders dan die van anderen.

Pijn en afwijzing rondom het thema 
communicatie en perceptie. “Ik mag 
niet zeggen wat ik wil zeggen”.

Vaak moeite met het standaard 
educatieve proces, er wordt niet 
gezien of erkend hoe slim je eigenlijk 
bent. Soms zelfs spraakstoornis of 

nervositeit omtrent communicatie.
Jouw unieke stem laten horen. 
Aanvaarden dat jij en iedereen op een 
andere manier denkt, spreekt en ziet.

Afwijzing/verwonding doorgegeven 
in de familielijn

 

Ik mag niet voelen wat ik voel, het 
gevoel afgesneden te zijn

 

Rolmodel m.b.t. het eren van je meest 
innerlijke zelf en alle emoties die daar 
zijn.  Vanuit diepe verbinding met 
jezelf met anderen verbinden.

Verwonding/afwijzing m.b.t. 
je zelfexpressie, creativiteit en 
speelsheid. Vaak geen kind hebben 
kunnen zijn.

Angst om jezelf te laten zien, te 
“performen”. Gedempte spontaniteit 
en creativiteit

Vanuit kwetsbaarheid jouw 
binnenkant naar buiten brengen 
op een unieke manier en daarmee 
anderen inspireren.

Afwijzingen op het nemen van 
verantwoordelijkheid

 

Gezondheidsproblemen, geen 
verantwoordelijkheid durven nemen, 
moeite om leraren aan te nemen

Accepteren wat je wel kunt en wat 
je niet kunt. Dat wat je wel kunt 
als een gift aan de wereld geven, 
verantwoordelijkheid nemen

Afwijzing verwachten van anderen. 
Onevenredig goed afgestelde radar 
voor afwijzing.

Niet het risico nemen om gekwetst 
te worden door anderen (dus niet 
kwetsbaar opstellen), je sociaal 
wenselijk gedragen

Anderen op hun gemak stellen, 
ruimte houden voor anderen en 
uitnodigen hun kwetsbaarheid te 
laten zien

Verwonding op het vermogen tot 
expansie, risico’s nemen, ergens in 
geloven

Denken in onmogelijkheden, geen 
vertrouwen hebben in je visie

 

Geloven in je eigen visie en uniekheid 
en geen betekenis geven aan 
de reacties van anderen daarop. 
Begrijpen dat ieder z’n eigen visie 
en geloofssystemen heeft. Anderen 
leren hoe ze uit “group think” kunnen 
komen.

Verwonding op vermogen tot 
vertrouwen. Niet weten wie je 
wanneer kunt vertrouwen.

Bang zijn dat de ander zijn 
schaduwkanten laat zien maar ook je 
eigen schaduwkanten niet laten zien

In staat om te vertrouwen op je 
eigen radar. Beseffen dat iedereen 
schaduwstukken in zich heeft die 
ze niet claimen en dat dat niet 
automatisch tot liegen en verraad 
leidt. De natuurlijke counsellor
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Werkblad Chiron

Afwijzing door de “groep”. Je verbinden met groepen die jouw 
individualiteit en bijdrage niet (h)
erkennen. Neiging om of niet met 
groepen te verbinden of je unieke 
zelf te verbergen in groepen. Of zelfs 
groepen uit te kiezen die je blijven 
verwonden.

Je juiste tribe vinden waarin jouw 
toekomstdroom ondersteund wordt. 
Anderen inspireren met jouw visie 
voor de groep en de toekomst.
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Wond Effect Als geheeld

Afwijzing/verwonding op het gevoel 
van verbondenheid met een grotere 
geheel, het universum.

 Escapisme, gevoel afgesneden te zijn

 

Het vermogen om je sensitiviteit 
te kanaliseren en daarmee een 
voorbeeld te zijn voor anderen. 
Compassie. Anderen helpen met hun 
spiritualiteit (zingeving), hoe men zich 
kan verbinden met een groter geheel.

Afwijzing/verwonding m.b.t. je 
publieke Zelf, gerespecteerd worden 
in wat je doet in de wereld

Het gevoel dat je niks goed doet of 
dat dat wat je goed doet niet erkend 
wordt door anderen. Overdreven 
radar voor kritiek. Jobhoppen of juist 
te lang blijven hangen.

Iets doen waarmee je echt een 
verschil maakt in de wereld, je hebt 
iets unieks te brengen.

 


