
Gele Krijger - Kib' (kieb)... Cib symboliseert dat het leven doorgaat en dat er een 
toekomst is na de dood. Cib vertegenwoordigt de bronnen die wedergeboorte en 
vernieuwing van het leven mogelijk maken. Cib is het visioen van een nieuw begin terwijl 
men tegelijkertijd bezig is iets af te ronden. Deze zon is een teken dat er nieuwe dingen 
op komst zijn. Cib is genade, vertrouwen en het horen van de innerlijke stem. De intuïtie 
van Cib is goed afgestemd. Dit teken is een galactische antenne die goddelijke 
communicatie van spirit ontvangt en een natuurtalent is wat betreft het communiceren 
met andere dimensies dan de derde. Deze zon is uiterst sensitief en het is dan ook 
noodzakelijk dat Cib aandacht besteedt aan zijn/haar psychische bescherming 
(auragrenzen).

Cib-personen absorberen bovendien een heleboel informatie/energie van de mensen 
waarmee ze in contact treden, dus dienen ze zich regelmatig af te zonderen om de 
innerlijke verwarring op te ruimen die ze hebben verzameld. Ze hebben tijd nodig om de 
input te evalueren. Er is een soort dwangimpuls om op de intuïtie af te gaan en op het 
juiste moment te handelen. Cib heeft het nodig om op het juiste moment op de juiste 
plaats te zijn.

Mensen die onder de Cib-invloed geboren zijn, zullen merken dat ze het leven heel 
ernstig opvatten, soms zelfs somber. Dit kan zijn oorzaak hebben in een kindertijd waar 
misbruik of geweld plaatsvond en waar traumatische gebeurtenissen het perspectief van 
Cib omvormden, waardoor dit teken bedachtzamer werd. Daarom kan Cib heel diepzinnig 
zijn en ongevoelig of hard worden ten aanzien van het leven. Veel Cibs hebben 
moeilijkheden met hun ouders, meestal de vader. Cib-vrouwen hebben de neiging dit 
probleem steeds opnieuw te creëren, door relaties met vaderfiguren aan te gaan. 
Sommige Cib’s verdiepen zich in filosofie om met die ernst om te kunnen gaan, anderen 
zullen er alleen maar om huilen of schreeuwen. In het teken van Cib is een basisenergie 
van beperking en fatalisme te vinden. Deze energie maakt Cib’s vaak tot ultrarealistisch 
en pragmatisch. Cib’s kunnen door de illusies van anderen heenkijken en diegenen daar 
vervolgens op wijzen. Ze zijn extravert en hebben een uitgesproken mening. Hoewel Cib 
een zware zon is - soms zelfs fatalistisch - wil dat niet zeggen dat ze niet van het leven 
kunnen genieten of niet ongelooflijk kunnen lachen. Ze weten hoe ze de lading lichter 
kunnen maken. Veel Cib’s hebben een geweldig gevoel voor humor en kunnen goed de 
clown uithangen, evenwel met een snufje sarcasme en cynisme. Cib is heel goed in het
geven van verlicht advies. Deze zon is een natuurtalent als het erom gaat anderen door 
de trauma's in het leven heen te helpen. Met alle beproevingen die Cib zelf heeft 
doorstaan, plus hun haarscherpe gevoel voor wat er wel of niet werkt in de samenleving, 
komen ze vaak tot een juiste inschatting, een juist oordeel over situaties en oplossingen. 
In veel gevallen wordt de waarde die aan hun advies wordt gehecht zichtbaar in hun 
hoge positie in de samenleving. Cib is ook een goede astroloog. Dit zonnebeeld is 
toegerust met de gave van deviatie. Het is een welsprekende leraar en een goede 
counselor, en als hij in een groter gebeuren betrokken is, kan hij een heleboel aanhang 
winnen. Cib trekt bepaalde fenomenen naar zich toe en is voor anderen vaak een 
raadsel. Cib-mensen hebben moeite met bazen en autoriteit, wat niet wegneemt dat ze 
zelf vaak leidende posities innemen en daar goed in zijn. Autoriteit en status laten Cib 
bepaald niet koud, ze zijn zich ieder moment scherp bewust van hun maatschappelijke 
positie en die van anderen. Dit maakt dat Cib zich ongemakkelijk voelt in de omgeving 
van mensen die hem/haar op enige wijze beoordelen. Cib heeft het ook moeilijk als in 
een bepaalde omgeving een meerderheid datgene afwijst waarin Cib gelooft. Dit kan een 
afwijzingscomplex tot gevolg hebben. Dit teken is uiterst productief en weet precies waar 
zich de verspilling en de excessen voordoen. Het zijn oprechte spirituele ecologen. Ze 
weten waar de obstakels zitten die de stroom blokkeren. Het zijn ook uitstekende 
managers of zakenmensen. Veelal zal Cib het managen overlaten aan anderen en zelf het 
hele project vanuit de top besturen. Ze geven goed leiding aan groepen. Het ergste dat 
er voor Cib kan gebeuren is dat hij achteruit zou gaan in status, teruggezet zou worden 
uit een hoge positie, of dat een project zou falen. Maar dat gebeurt zelden, aangezien Cib 
zo intuïtief, intelligent en hardwerkend is.

Hoewel hij zelf vaak in een dominerende positie zit, komt Cib zichzelf ook vaak tegen in 
de omgekeerde rol, waarin hij gedomineerd wordt door anderen. Of hij komt terecht in 
relaties waar geweld of misbruik een rol spelen. Er kan misbruik van Cib worden 
gemaakt, en sommige Cib’s hebben zelfs te maken met fysiek geweld, of emotioneel 
misbruik. Veel Cib’s zijn zo onzeker dat ze zich achter een autoriteit verschuilen. Als dit 



gebeurt verandert de kwaliteit van deze zon. Dan bouwen ze een leven op basis van 
starre regels en maatstaven en een welomlijnde pikvolgorde, en worden zij de 
gevangenen in hun eigen creatie. Cib heeft zijn oordeel altijd klaar; de manier waarop 
Cib leert, is door de verschillen in informatie af te wegen. Cib’s zijn uiterst competent, 
kritisch, wijs, en kunnen zeer afwijzend zijn als er niet aan hun hoge maatstaven wordt 
voldaan. Als anderen Cib’s werk doen, is Cib uiterst kritisch, hoewel (en misschien wel 
juist omdat) ze echt het beste voor zichzelf en hun dierbaren willen.

Deze zon leidt zo'n serieus leven dat hij soms inboet aan mededogen als anderen het 
moeilijk hebben. Hij neigt er dan toe de gevoelens van die ander te bagatelliseren. Cib 
heeft hard gewerkt en alle moeilijke tijden doorstaan, dus dan moet ieder ander dat ook 
maar kunnen. Vanwege zijn hoge maatstaven, nuchtere kijk op het leven, en algehele 
bedachtzaamheid kan Cib ietwat ongevoelig worden in zaken- en persoonlijke relaties.

Cib wordt uitgenodigd om te vertrouwen op zijn/haar innerlijke leiding en op het 
vermogen om op basis van dat weten te handelen. Maak weer verbinding met de 
kosmische Bron. Wordt het rechtstreekse kanaal voor Spirit. Vertrouw op je intuïtieve 
intelligentie. Je zult weten of het waar is of niet. Blink uit in de loopbaan van jouw keuze 
en leer op je gemak te zijn met alles dat met autoriteit en gezag te maken heeft. 
Overwin je ongemakkelijkheid en je persoonlijke onzekerheden en word de vervulling van 
je solaire bestemming. Jij bent de krijger en het symbool van nieuw begin, van hoop 
voor de toekomst.

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


