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Staat in vele culturen 
symbool voor wijsheid

De uil wordt ook 
wel geassocieerd 

met  
hekserij en magie

Als iemand wordt 
uitgemaakt voor 

uilskuiken, is dat geen 
compliment voor hoge 

intelligentie.

Uilen hebben grote 
ogen waar ze vooral op 
afstand heel goed mee 

kunnen zien

Stille wijsheid, visionair 
inzicht en begeleiding

De stilzwijgende 
gids, die ons leert 

vertrouwen op 
onze  instincten 

en de stille 
impressie die we 

opdoen

Een 
goedgemutste 
uil is gericht 

op observeren 
en een geheim 

bewaren

DE UIL

Hij schenkt ons 
zijn begeleidende 

raad door onze 
zintuigen te 
verscherpen.

Zijn verschijning duidt er 
altijd op dat hulp en raad 
voor ons voorhanden zijn, 

maar dat het nochtans 
aan ons is om actie te 

ondernemen

De uil is een wezen van de nacht, 
en nacht symboliseert de 

innerlijke duisternis – de plaatsen 
waar grote geheimen en schatten 

verborgen liggen

De nacht is het domein van onze dromen en 
angsten

Als de uil opduikt, zullen 
je dromen intensiveren en 

dit zal leiden tot meer 
helderheid en overzicht in 
je dagelijkse bezigheden

Ook 
hebben ze 
een zeer 
scherp 
gehoor

Uilen vliegen 
geluidloos, 
want op de 

voorzijden van 
hun vleugels 
bevindt zich 

een randje dat 
het geluid van 

het vliegen 
dempt

Uilen zijn vogels met zachte veren en een 
korte staart. Ze hebben een grote kop, een 
plat gezicht met enorme ogen en een deels 

verborgen gekromde snavel
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De uil heeft het 
vermogen om 
door maskers 
heen te zien

Er zijn drie 
soorten uilen, 

een nachtuil, een 
daguil(oranje 
ogen) en dag 

uilen (gele ogen)

Uilen zijn boodschapper van 
voortekens en hebben het 

vermogen van vorm te veranderen

Uilen hebben de link en 
verbinding tussen de 
onzichtbare 
(donkere)wereld en de 
wereld van het licht

Een uil is 
comfortabel 

met zijn eigen 
schaduw

Uilen kunnen zich hooghartig gedragen en ook wel 
flamboyant

Uilenmensen voelen zich wel aangetrokken tot 
esoterische onderwerpen en geheime dingen

Hij kan ook 
nauwkeurig 
vaststellen waar 
elk geluid 
vandaan komt en 
waarvan het 
afkomstig is

Benut je 
scherpe, stille 
observatievermo
gen

Uil kan je zijn 
boodschappen 
overbrengen 

tijdens meditatie 
of 's nachts via 

dromen

De waarheid brengt altijd verlichting

Elke Wijze uil, 
begon ooit als 

uilskuiken

Een uil is 
comfortabel 

met zijn eigen 
schaduw

De uil is een 
stilzwijgende 

gids

Uilen zijn in staat om hun hoofd bijna 
helemaal (270 graden te draaien)

Een uiltje knappen: 
even een dutje doen
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