Ganesha –
Totemboek

Antilope
De antilope is een groot hert dat in groep leeft. De antilope is geduldig, slank, snel,
voorzichtig en elegant. Zijn zintuigen zijn sterk ontwikkeld, zodat hij alles opmerkt.
De antilope leeft in vrede met andere verwante dieren. De antilope is levendig,
behendig en lieftallig. Hij is intelligent en leert uit ervaring.
Eigenschappen: behendig, groepsdier, levendig, leergierig

Beer

Buffel

De beer is een groot en sterk dier. Hij is niet zo vinnig, maar compenseert
dit met een fantastisch uithoudingsvermogen. Hij zwemt en klimt goed.
De beer is intelligent en heeft een groot aanpassingsvermogen
en improvisatietalent. De beer is gemoedelijk en gezellig,
maar ook onberekenbaar, waardoor hij gevaarlijk kan zijn.

Dit tamme dier is gezellig van aard, maar het wordt vaak verkeerd beoordeeld.
De buffel is zelden luidruchtig. Hij leeft zeer hecht met de rest van de kudde.
De buffel is zeer zorgzaam en werkt goed samen. De buffel verdedigt andere
groepsleden als ze in gevaar zijn. Een kudde heeft geen echte leider.
Buffels besluiten samen of om de beurt waar ze heen gaan.

Eigenschappen: gezellig, intelligent, inventief, sterk

Eigenschappen: samenwerkend, zorgzaam, verdedigend, zwijgzaam

Chimpansee
De chimpansee is een grote, sterke mensaap. Net als alle apen is hij verstandig
te noemen… en toch laat hij zich verschalken op een onnozele manier.
Hij is het levendigste en beweeglijkste zoogdier. Hij is een potsierlijke en vrolijke
kwast. De chimpansee is moedig en moeder-aap zorgt goed voor haar jongen.
Eigenschappen: moedig, sterk, vrolijk, levendig

Ekster
De ekster staat bekend om de gewoonte om glinsterende voorwerpen te verbergen.
Hij is zelfverzekerd, intelligent en zeer nieuwsgierig. Als hij merkt dat hij wordt
aanvaard, wordt de ekster vlug vriendschappelijk en soms opdringerig. Hij heeft
een sterk gemeenschapsgevoel. Deze nuttige vogel is vaak erg opgewonden.
De ekster babbelt onafgebroken met een verbazingwekkende rijkdom aan klanken.
Eigenschappen: behendig, groepsdier, levendig, leergierig

Wolf
De roedels van deze sociale hondachtige zijn strikt georganiseerd.
Hij communiceert intensief met zijn kenmerkend gehuil, tenminste als de sociale
band sterk is. De wolf is handig, sluw en vindingrijk. Hij handelt trouw tegenover
soortgenoten en hecht belang aan een goed gemeenschapsleven. De wolf heeft
een groot uithoudingsvermogen. Hij past zich snel aan een nieuwe situatie aan.
Eigenschappen: sluw, sociaal, trouw, vindingrijk

Sneeuwuil
Deze krachtige vogel is sterk en niet snel van zijn stuk te brengen. De sneeuwuil
reageert rustig en bedaard. Hij is zeker niet bang en in staat om zich te verdedigen tegen
veel grotere dieren. De sneeuwuil is niet luidruchtig, lijkt vaak afwezig, maar kan met
doordachte ideeën voor de dag komen. Zijn verschijning blijft zelden onopgemerkt.
Eigenschappen: krachtig, moedig, rustig, standvastig

Schildpad
De schildpad kan, ondanks zijn zware pantser, aanzienlijke afstanden afleggen.
Hij is gehard, een volhouder en tegen veel opgewassen. De schildpad is speels, maar
het grootste deel van dag brengt hij door in rust. Wanneer hij echter in actie schiet, is hij
een te duchten tegenstander. De schildpad is intelligent en hij heeft een goed geheugen.
Hij is opmerkzaam door zijn goed zicht en reukvermogen.
Eigenschappen: rustig, sterk, intelligent, goed geheugen

Mier
De mier is heel vlug en ijverig. Hij is een stille werker. De mier is heel sociaal.
Hij doet alle werk, ongeacht wat of voor wie het is. Hij is door samenwerking in staat
tot grootse bouwwerken. De mier is zeer sterk voor zijn grootte en is in groep
zeker een te duchten tegenstander.
Eigenschappen: stil, ijverig, sterk, onbevreesd

Lieveheersbeestje
Deze kleine kever met zwarte stipjes weet steeds erg goed wat er rond hem gebeurt.
Als hij wordt aangevallen is hij creatief en doet hij alsof hij dood is. Ondanks zijn
schattige uiterlijk kan het lieveheersbeestje zich goed verdedigen en is
het een goede jager. Door zijn kleurenpracht valt hij erg op.
Eigenschappen: creatief, schattig, sterk, voorzichtig

Ree
Dit nachtdier kan zich geruisloos door het dichte struikgewas voortbewegen.
De bewegingen van dit kleine hert zijn lieftallig en behendig. Het heeft goed ontwikkelde
zintuigen. Het is voorzichtig en zachtmoedig. De Ree is vriendelijk en gezellig.
Eigenschappen: stil, lieftallig, vriendelijk, zachtmoedig

Steenbok
De steenbok is vooral bekend om zijn behendigheid en zijn evenwichtsgevoel.
Deze bergbewoner leeft in groep en hecht belang aan de rangorde binnen de groep.
Hij is vriendelijk en nieuwsgierig, maar soms wat koppig. Hij leert veel van ouderen.
De steenbok is sterk maar zal zijn kracht niet snel tegen anderen gebruiken. Hij is speels,
leeft in vrede met zijn omgeving en past zich snel aan.
Eigenschappen: koppig, nieuwsgierig, vriendelijk, vreedzaam

