
 

 

  
  

Zelftest Vijf elementen 
Het doel van de test is om te kijken welk element bij jou het meest domineert. Elk element heeft zijn eigen 

karaktereigenschappen en lichaamskenmerken. Doe nu de test en ontdekt welk element het zwakst en het sterkst is! 

Element Hout, de pionier  
Je voelt en ervaart genoeg zelfvertrouwen  
Je bent ambitieus, je houdt van competitie  
Je houdt van discussiëren  
Je wilt altijd graag de eerste zijn  
Je wilt graag gelijk hebben  
Je kan heel gedreven zijn, je pusht vaak  
Je neemt graag de leiding  
Je neemt graag het initiatief  
Je houdt van uitdagende acties, belevenissen  
Je bent snel verveeld  
Je hebt weinig zelfreflectie  
Je ontdekt altijd graag iets nieuws  
Aantal punt………………………………………………………….  

 
 

 

 

 

 

 

Element Aarde, de vredestichter  
Je zorgt graag voor anderen  
Je onderhoudt een sociaal actief leven  
Je creëert graag een fijne omgeving voor 
anderen  

 

Je bent het middelpunt van sociaal netwerk  
Je bent rustig en kalm in je acties  
Je wilt graag ‘nodig zijn’  
Je bent loyaal en toegankelijk  
Je bent diplomatiek en tactisch  
Je zoekt naar consensus bij conflicten  
Je leunt graag op de kwaliteiten van anderen  
Je bent ook open naar vreemden  
Je bent tegemoetkomend en aangenaam  
Aantal punt………………………………………………………….  

Element Vuur, de tovenaar  
Je houdt van plezier  
Je bent intuïtief betreft andermans gevoelens  
Je zoekt lichamelijk contact  
Je zoekt stimulatie  
Je leeft in het ‘hier en nu’  
Je deelt makkelijk je gevoelens  
Je ziet de humor van zaken snel in  
Je bent snel emotioneel, geroerd  
Je bent optimistisch, hoopvol  
Je identificeert je snel met andermans pijn, 
vreugde etc. 

 

Je hebt aandacht voor uiterlijk (aantrekkelijk)  
Je bent onbelemmerd in tonen van affectie  
Aantal punt………………………………………………………….  

Element Mentaal, de alchemist  
Je houdt van overzicht en orde  
Je houdt je aan morele principes  
Je houdt van relatieve gezelligheid  
Je zorgt voor orde en regelmaat  
Je kunt jezelf goed voeden  
Je wilt goed omschreven doelen  
Je zoekt in alles kwaliteit  
Je zoekt de autoriteit in jezelf  
Je bent gelijkgestemd, gematigd  
Je bent rustig in je benadering  
Je stelt principes voor het plezier  
Je kunt goed onderscheiden  
Aantal punt………………………………………………………….  

Element Water, de filosoof  
Je verdedigt hardnekkig hun ‘waarheid’  
Je bent objectief, eerlijk  
Je bent ongenaakbaar, soms moeilijk te 
volgen 

 

Je bent sterk op jezelf gericht  
Je trekt je weinig aan van meningen van 
anderen 

 

Aantal punt………………………………………………………….  


