Het Werk!
je juuw wenk ieuk?
het werk dat het beste bij je past?
Vinel

Doe Je

- prCIrCIf,0{

,.hê nna Keller' de Wild (dochter van

ïargrlet

de Wlld)gaat in op de 5
.:ementen, gecombineerd met de 4

irchetypes.

Elk element ên archetype
ro€kt zijn eieên soort werk. Alsje
lyeet tot welk type lij behoo'1, kun je
iemakkelllker uitzoeken wat voor soort
,verk b i ie past. ln het ons bekende
5€

em€ntenwie p aatst zij het aarde

€lement in het midden en de overlge 4
êlemênien daaromheen, met de daarbij
cehorênde archetypes.
EÊrst €ên overzichi van de archetypes

en het bijbehorende element in relatie

Het mêlánchollsche temperament
hoort bij het waier e ement, (nier
ên b aasrneridiaan)- De vrouw díe
bjj dit element hoort, zal niet gauw
buitenshuis werken; zij is graag
hu svrouw en offert zichze f op voor het
gezin. Ze kan beginnen met het werk
wanneer zij wil, in háar eigen tempo.
Het huishoudelijke werk is simpel en
duidelijk, zodat ze weet wat ze moet
doen. De man zou filosoof kunnen zijn
of monnik. Hij gaat na ziln werk snel
nêar hLris. Ztn motto is 'home sweet
Het cholêrische typê hoort bij het houi
elemênt, (lever en galblaasmeridiaan).
D i typê is extraved en enthousiast_
Een geniaal persoon met een b oeiende
onderneming of een gepassioneerd

kunsienaar. Geen gemêkkeliike baas,

want alleen zijn mening telt en je moet
doen wai hijzegt. De "yes-rnan", de
man waar je geen "nee" tegen zegt,
Het sanguine type hoort bij het
vuur element, (hart en dunne

darmmeridiaan).

-

Dit type is graag buiten en actjet Er
gebeurt weinig van binnen en veel
naar buiten toe. Deze persoon omringt
zich graag met kinderen. Een baan
a s leraar of kinderleidster zou dit
natuurlijke verlansen kunnen vervullen.
Ofwerk in een outdoorcentruÍn: dingen
organiseren als bungeejumping en
parachutespringen. Het liefst over de

Het ílegmàtische type hoort bij het
nretaê element, (long en dikke

darmmeridaan).
Dit type is kalm en'tool". Een
rustige baan, culinair of intellectueel
interessant, zou een droombaan zijnie zou een medicijntester kunnen zijn
in de farmaceutische industrie wani
je bent niet zo gemakkelijk klein te
krijgen.
En in het midden van het wiel hebben
we dan het aarde element, waar
geen archetype bij hoort, (maag en
miltmeridiêan) ln dit element vinden
we de harde werkers. Deze mensen
hebben een doelvoor ogen en werken
daêr naar toe. Zij zien het nut in
van wêi ze doen en zijn in principe

loharna legt uii datje nooit één type
bent; we hebben van e k temperament
wel iets. De menging kan vêriëren: het
is alsofje 4 potjes verf hebt, waêrvên
je de k euren steeds op een andêre
manier kunt meneen. De parallel Ínet
kinesiologie is datje uit elk archetype
en element bepaêlde aspecten kunt
halen, die het beste bijje passen.
lohanna's advies is:stap eens uitje
comfortzone en verbreed jouw horizon,
kijk eens welke aspecten het beste bij
jou passen op dit moment.
Wê doen een oefeningi wat doe je voor

werk? Dit testje als je op je voorvoet
(sanguin), hak (melancholisch) en
op de beide zijkanten(cholerisch en
flegmatisch) van je voet gaat staan.

Íeksii luliètte lansen
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Waar de spiedest zwak wordt, kun je
de onbalans herstellen dooT met een
balrnet noppen onderdat deelvan je
voêt te rollen, (niet aan de binnenkant
van le voet). Op die manier balanceer
je de p ek waar de onbalans onder
de voet zit. Bijvoorbeeld: "lk doe
kinesiologisch werk" en de spiertest s
sterk. Dan zegje: " k doe kinesiologisch
werk", terwijlje op je voorvoet staat- ls
hier de spiertest zwak dan betekent dit
dat er op het sanguine vlak, dus in het
vuurelement, €ên onbalans zit op dit
gebied. Die onbalans kun je balanceren

door met de noppenbalonderje

wêertot alles sterk test. Vanuit
die stabiele situatie kun je daarna wÊer
verder groeien in je werk.
Test dan

