
Zelf-kennis profiel  5 elementen 

Vul de kwaliteiten in op een schaal van 1 t/m 5 

Tel het totaal aantal punten op onder aan het blok 

Aarde: de vredestichter 
 

 

Verzorgend voor anderen  

Onderhouden sociaal leven actief  

Creëren fijne omgeving voor anderen  

Middelpunt van sociaal netwerk  

Zijn rustig en kalm in hun acties  

Willen graag “nodig zijn”  

Zijn loyaal en toegankelijk  

Zijn diplomatiek en tactisch  

Zoeken consensus bij conflicten  

Leunen graag op kwaliteiten van 
anderen 

 

Zijn open, ook naar vreemden  

Zijn tegemoetkomend en aangenaam  

Aantal punten……………………………………  

 

Metaal: de alchemist 
 

 

Houden van overzicht en orde  

Houden zich aan morele principes  

Houden van relatieve gezelligheid  

Zorgen voor orde en regelmaat  

Kunnen zichzelf goed voeden  

Willen goed omschreven doelen  

Zoeken in alles kwaliteit  

Zoeken de autoriteit in zichzelf  

Zijn gelijkgestemd, gematigd  

Zijn rustige in hun benadering  

Stellen principes voor het plezier  

Kunnen goed onderscheiden  

Aantal punten…………………………………  

 

Water: de filosoof    

Gevoelig, voorzichtig  Verdedigen hardnekkig hun “waarheid”  

Houden van privacy  Objectief, eerlijk  

Denken veel, ontwikkelen visies  Ongenaakbaar, soms moeilijk te volgen  

Gaan sterk hun eigen weg  Sterk op zichzelf gericht  

Houden van intellectuele uitdaging  Trekken zich weinig aan van mening uit   

Houden van muziek  hun omgeving   

Angstige, achterdochtige inslag  Aantal punten……………………………………..  
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Hout: de pionier. 
 

 

Voelt zelfvertrouwen  

Ambitieus, houden van competitie  

Houden van discussiëren   

Wil graag de eerste zijn   

Wil graag gelijk hebben  

Kan gedreven zijn, blijven pushen  

Neemt graag de leiding  

Nemen initiatief  

Houden van uitdagende acties  

Zijn snel verveeld  

Weinig zelfreflectie  

Ontdekken altijd iets nieuws  

Aantal punten………………………………….  

Vuur: de tovenaar. 
 

 

Houden van plezier  

Intuïtief betr. andermans gevoelens  

Zoeken lichamelijk contact  

Zoeken stimulatie,   

Leven in het ‘hier en nu’  

Delen makkelijk gevoelens   

Zien de humor snel in van zaken  

Zijn snel emotioneel, geroerd  

Zijn optimistisch, hoopvol   

Identificeren zich snel met andermans 
pijn, vreugde etc. 

 

Aandacht voor uiterlijk (aantrekkelijk)  

Onbelemmerd in tonen van affectie  

Aantal punten…………………………………  


