
Naast de betekenis  van het natuurlijk gedrag van dieren, waar wij van kunnen leren,  
zijn er ook de symbolische betekenissen van diertotems 
  

  
 
Aalscholver = groei door introspectie, kennis van de voorouders. 
Arend = kracht, verlichting, vrijheid, oog voor detail, verbonden met de Great Spirit. 
Alligator = overlevingskracht. 
Antilope = snelheid, gratie, onschuld. 
Beer =  genezing, zelfkennis, kracht, betrouwbaarheid, bescherming. 
Bever = bouwen, samenwerking, harde werker. 
Bij = samenwerking, sociale instelling, verzamelen, organiseren. 
Buffel = overvloed, welvaart, kalmte. 
Coyote = wijsheid,balans 
Das = structuur, vasthouden, slimheid,onafhankelijkheid. 
Dolfijn = initiatief nemers, nieuwsgierig, speelsheid, plezier, communicatie, vrolijkheid, 
levenskracht. 
Duif = liefde, vrede, vruchtbaarheid. 
Eend = emotionele rust, luisteren naar je instinct, bescherming. 
Eekhoorn = opmerkzaamheid, sociaal gevoel, speelsheid, energie, vertrouwen 
Egel = zelfbehoud, onschuld. 
Ekster = juiste gebruik van intelligentie, beschermgeest, occulte en  metafysische kennis. 
Eland = trots, majestueus, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen,overleving. 
Ezel = nederigheid, intelligentie, wijsheid. 
Forel = op je gemak voelen met je emoties. 
Fuut = elegantie, melancholie, uitdrukking van diepe gevoelens door dans. 
Gans =  waakzaamheid, reizen, gemeenschap, welsprekendheid, brenger van goed nieuws, 
kennis. 
Geit = flexibiliteit, doorzettingsvermogen, krachtig. 
Gems = standvastigheid, streven naar nieuwe hoogten. 
Giraf = hogere intuïtie, overzicht. 
Gordeldier = bescherming, veiligheid. 
Haai = ouderlingen, overleven, strijder. 
Haan = nieuw begin, wederopstanding, hoop. 
Hagedis = loslaten, ontwijken, kalmte, veiligheid, subtiliteit. 
Havik = concentratie, bescherming, oplettendheid, waarheid, overzicht, besef, kracht. 
Hert =  vriendelijkheid,camouflage,onschuld, gevoel,liefde, gratie en zachtmoedigheid. 
Jaguar = wijsheid, concentratie, kracht, moed, snelheid. 
Kalkoen = overvloed, delen,moedig. 
Kameleon = helderziendheid, aura gevoeligheid, kunnen veranderen. 
Kauw = trouw, aanpassingsvermogen, overleven. 
Kariboe = zelfwaardering. 
Kever = herrijzenis, bescherming, verandering. 
Kikker = vrede, emotioneel genezen, plezier, transformatie, evolutie, verbonden met de 
genezingsceremonie van het water. 
Kip - Nieuw begin; Wederopstanding; Seksualiteit; Hoop. 
Koe = vruchtbaarheid, moeder- of vaderschap, banden met vorige levens, genieten van het 
leven. 
Koekoek = snelheid, waakzaamheid. 
Kolibrie = schoonheid, waakzaamheid, geluk, boodschapper. 
Konijn = vertrouwen, moederinstinct, geloof, verzorging, geluk, vruchtbaarheid. 



Kraai = raad, wijsheid, magie, beschermer van de heilige wetten. 
Kraanvogel = balans, gratie, schoonheid. 
Krokodil = overleving, kracht, gulzigheid. 
Lam = onschuld. 
Libelle = beweeglijkheid,alertheid. 
Lieveheersbeestje = vertrouwen, plezier, geluk. 
Leeuw = kracht, trots, wilskracht, leider, familiegeest. 
Luipaard = kracht, waakzaam, scherp zijn. 
Lynx = onzichtbaar, de waarheid zien, geheimen. 
Mantis = macht der stilte, griezelige sprongen vooruit. 
Meerkoet = bescherming van het territorium, afzondering, eenzaamheid. 
Meeuw = subtiele communicatie, verantwoordelijk gedrag. 
Merel = energie van moeder natuur begrijpen, zang. 
Mier = ijverig, teamgeest, netjes. 
Mol = houder en drager van het onderbewustzijn. 
Muis = onschuldig, vertrouwen, geloof, oog voor details, balans van kleine dingen. 
Oester = koesteren van gevoelens, geheimhouding, geduld en wijsheid ontwikkelen. 
Olifant = oerkracht, geheugen, samenwerking, moederlijk. 
Ooievaar = symbool voor beginnend leven, ouderschap. 
Orka = fantasie, oerkracht, geduld. 
Otter = samenwerking, nieuwsgierigheid, plezier. 
Paard = stabiliteit, vrijheid, zachtmoedig, kracht. 
Pad = herkenning van de schoonheid in huiselijke dingen. 
Panter = moed, meedogenloosheid, spieren, kracht. 
Papegaai = genezing door kracht van kleuren en licht, imiteren, zon, diplomatie. 
Pauw = zelfvertrouwen, trots, schoonheid, arrogantie. 
Pelikaan = overvloed, plezier, gul. 
Poema = kracht, exclusiviteit. 
Raaf = innerlijke reizen, dromen, magie, metamorfose. 
Ram = kracht, vastberadenheid, onvoorzichtig. 
Rat = schranderheid, succes, rusteloos. 
Reiger = intuïtie, organiserend. 
Salamander = zuivering, moed, herboren. 
Schaap = streven naar een nieuw begin, bereiken van nieuwe hoogten. 
Schildpad = liefde, bescherming, gezondheid, kennis, aardkracht. 
Schorpioen = verdediging, zelfbescherming, scherp, gevaarlijk. 
Slak = reiniging, loslaten. 
Slang = wedergeboorte en herrijzenis, metamorfose, geneeskunde, de stroom van het leven, 
mysterie en kracht. 
Specht = toverkracht,ritme, doorzettingsvermogen. 
Spin = verbinding, ijverig, doorzetter, talent,creativiteit. 
Stekelvarken = onschuld. 
Stinkdier = geheim, vermomming. 
Tijger = kracht, moed, doorzetter, schoonheid, loyaliteit. 
Uil = wijsheid, schaduw, vooruitziende blik, kennis. 
Varken = diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid. 
Vis = water, vruchtbaarheid, rijkdom. 
Vleermuis = verandering, inzicht, intuïtie, gezondheid, welvaart, deugd, ouderdom. 
Vlinder = transformatie, balans, gratie, oude symbool voor de ziel. 
Vos = sluwheid, ontwijking, onzichtbaarheid, discretie. 
Walvis = creativiteit, inspiratie, familie, intuïtie. 
Waterjuffer = bovenaards, etherische schoonheid. 
Wapiti = kracht, edelheid, volharding, inspiratie, waakzaamheid, een lang en rijk leven. 
Wasbeer - humor, overleven, reiniging, dubbelzinnigheid, nieuwsgierigheid, sluwheid, privacy 
Wolf = Aardse wijsheid, bescherming, rituelen, loyaliteit. 



IJsvogel = zonneschijn, voorspoed, liefde.  
Zalm = vastberadenheid, verandering.  
Zeehond = actieve verbeeldingskracht, creativiteit, lucide dromen.  
Zeeleeuw = tevredenheid, vrolijk, onbezonnenheid. 
Zeemeeuw = zorgeloos, vrijheid, overzicht, aarde, wind en water. 
Zeepaardje = vaderschap, vrijheid. 
Zwaan = elegantie, koesterend, moederlijkheid, vrouwelijke gratie,  inspiratie.  
Zwaardwalvis = fantasie, oerkracht, geduld. 
Zwaluw =  geest van de lucht, brenger van lente en geluk. 
Zwijn = diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid 


