
Inleiding: Elke Toon heeft een eigen naam die genoemd is naar de soort energie dat hij vertegenwoordigt.
Mayataal: In Yucateca, dit is de taal van het Mexicaanse schiereiland Yucatan.
Kernwoorden: Elke Toon heeft 3 kernwoorden; actie, creatieve kracht en functie.
Gewricht: Er zijn 13 hoofdgewrichten in ons lichaam, één voor elke Toon.
Kracht: Een omschrijving van de creatieve kracht van de Toon.
Focus: Focus om je door een dag te leiden.
Personen: Omschrijving van kernmerken die een persoon kan hebben die geboren is onder deze Toon, 
omdat hij/zij vanuit deze energie handelt.
Zwakte: Te star idealistisch zijn; te veel willen voorzien; op rusteloze wijze altijd willen zien of weten hoe 
iets anders kan; iets te veel alles altijd willen veranderen.
Vraag: Hoe kan ik mijn plezier en liefde uitbreiden?
Kritische vraag die je jezelf kunt stellen als je problemen hebt met de betreffende Toon; in je gewrichten, 
bij mensen of dagen.
Oplossing/leerproces: Wees in het nu (Time and Place); ga niks veranderen, maar laat verandering toe; 
laat dingen vanzelf gebeuren; geniet van het leven; leef!

Toon 5: Boventoon Toon van Uitstraling (Energie oproepen - Bekrachtig!).
Mayataal: Ho.
Kernwoorden: Oproepen/aanvoeren, bekrachtigen en (uit)straling.
Gewricht: Rechter elleboog.
Kracht: Bij Toon 5 ben je weer terug bij de windrichting waar je begonnen bent in de cyclus van 4; rood –
wit – blauw - geel. Toon 5 heet daarom de boventoon. Automatisch vindt er een versterking van energie 
plaats als deze cyclus boven op de vorige komt te liggen. Daar kun je jezelf mee versterken. Bekrachtig 
jezelf. Laat zien wie je bent !bij Toon 5 verandert de Wavespell van richting: de actie begint zichtbaar te 
worden. net als bij Toon 1 is hier spraken van goddelijke interventie ofwel de magie van het leven.   
Focus: Verzamel inwendige en uitwendige bronnen om jezelf en anderen te bekrachtigen.
Personen: Mensen met Toon 5 zijn onderzoekend en willen alles weten. Soms wel eens iets te veel, zou 
een andere zeggen. Maar het gaat hen om inzicht in het totaal. Hoe doet die ander dat? Waar kun je dat 
kopen? Waarom doe je het zo? Alles wordt met elkaar vergeleken. Op den duur gaat dit verwarrend werken, 
want alles is immers UNIEK. Herinner je jezelf. Mensen met Toon 5 zijn sterke persoonlijkheden die 
duidelijk aanwezig zijn in gezelschap. Ze willen gezien worden. ze hebben dan ook veel te vertellen. 
Zwakte: Te veel in vergelijkingen gaan zitten/je zelf vergelijken met anderen.
Vraag: Hoe kan ik leiding nemen? Hoe kan ik mezelf het best versterken en bekrachtigen?
Oplossing/leerproces: je bent zelf uniek. Kijk in de spiegel en vraag je af: wie ben jij? Waar komen al je 
vragen vandaan?
Weten is niet genoeg: We moeten het Toepassen... willen is niet genoeg we moeten het Doen! 
Hunab K’u: De geest achter de gedachte.

Globe doctor: Johan van der Beek - rode kristallen Slang... http://tunuc.com  
Terug naar de bron: Enter… http://www.tunuc.com/zonnezegels/default_nl.php



Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en 
voeding.


