
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 9: Solaire Toon van Intentie (Energie realiseren - Mobiliseer!).
Mayataal: Bolon.
Kernwoorden: Realiseren, Pulseren en Intentie.
Gewricht: Linker elleboog.
Kracht: Bij deze 9de Toon is de realisatie van je doel heel dicht bij. Je voelt het in jezelf pulseren om 
het neer te zetten op Aarde. Zover is het nog niet. Je intentie is 100% en de energie straalt van je af 
als de Zon zelf. Je bent volledig vervuld van dat wat je gaat realiseren. De kracht die daar vanuit gaat 
is zo groot dat je bijna zou vergeten dat je bij de 10de Maan je actie nog moet manifesteren.      
Focus: Ga over tot actie. Met passie, enthousiasme en directheid.
Personen: Mensen met Toon 9 zijn goed in doorzetten en afmaken. Zij kunnen heel goed de 
beschikbare energie (en die is groot) over langere tijd verdelen, waarbij ze zichzelf niet uitputten. Ze 
kunnen doelgericht werken omdat ze het nuttige van het nutteloze kunnen scheiden. Details krijgen de 
aandacht die ze verdienen. Paradoxaal genoeg kunnen ze ook somber zijn en dan is alles zinloos. Is 
dat omdat ze teleurgesteld zijn omdat ze dachten dat ze er al waren?. 
Zwakte: In sombere buien vervallen; niks voor elkaar denken te kunnen krijgen; ongeduld; te snel 
veronderstellen dat iets al gerealiseerd is, bijvoorbeeld terwijl anderen nog niet zover zijn.
Vraag: Hoe bereik ik mijn doel??
Oplossing/leerproces: Wat wordt werkelijk aan jou gevraagd om te volbrengen? Schud oude 
patronen van je af die in de weg zitten om je doel te bereiken..
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://www.tunuc.com  
Terug naar de bron: Enter… http://www.tunuc.com/zonnezegels/default_nl.php


