
Rode Draak - Imix (iemiesj): is het daglicht, de conceptie, het briljante idee, de flits van 
inspiratie, het vernieuwende, het grensverleggende. Imix is uitgesproken moedig en krachtig. 
Imix is een uitmuntende krijger, handelaar en schatbewaarder. Deze zon heeft een hekel aan 
luieren, is altijd bezig en zelden buitensporig of verkwistend. Imix zet creatieve intenties in 
beweging. Het is een schepper. Mensen geboren onder dit teken zijn meesters van de 
materiële wereld en de fysieke werkelijkheid. Ze zijn altijd bezig met het lanceren van nieuwe 
projecten, ook als het huidige project nog niet is afgerond. Imix vindt aandacht voor details of 
het afronden van een project soms saai en vervelend en kan de belangstelling verliezen 
voordat het project is afgerond.

Imix-mensen hebben het altijd druk. Ze hebben een hekel aan inactiviteit, maar dat neemt 
niet weg dat ze soms heel lang stil kunnen liggen om dan plotseling uit te barsten in activiteit 
en de volgende onderneming te lanceren. Het zijn goede bouwvakkers en/of boeren. Ze 
houden ervan met de aarde te werken en zijn het liefst buiten. Eigen baas zijn of de oprichter 
van een onderneming is voor Imix ideaal, omdat zij heel onafhankelijk kunnen zijn en lastig 
om mee samen te werken. Imix-mensen zullen dan ook vaak organisaties of andere 
samenwerkingsverbanden oprichten. Ze kunnen zich ontpoppen als fantastische leiders, maar 
wel met superkritische trekjes. Imix-mensen zijn van nature welvarend, ongelooflijk 
productief en hardwerkend. Maar sommige Imix kunnen tekortschieten in het verwezenlijken 
van hun beste en meest creatieve ideeën door emotionele inertie of omdat ze helemaal 
opgaan in de opvoeding van hun kinderen. Imix is de paradox van activiteit versus ledigheid.

Imix-mensen zijn voortdurend bezig om continuïteit en heelheid in hun leven te handhaven. 
Ze worden gedreven door een behoefte aan emotionele veiligheid, die ze door hard werken 
verwerven. Zij stellen het emotionele zelfvertrouwen dat samenhangt met het klaren van een 
klus zeer op prijs. Als deze zon erin slaagt om met hard werken veiligheid te creëren, bestaat 
vervolgens de neiging om in een toestand van lusteloosheid te vervallen.

Enorme eetlust met daarop volgend een rustperiode komt veelvuldig voor bij Imix. 
Voedselverslavingen zijn niet ongewoon. Het zich te goed doen aan eten en drinken is een 
tweede natuur en kan soms dwangmatige vormen aannemen. Deze eigenschap kan later in 
het leven gezondheidsproblemen opleveren door het vet- of suikerrijke dieet.

Mensen die geboren zijn onder de zon van Imix kunnen uiterst snelgeraakt en overgevoelig 
zijn. Het kan hen moeite kosten om met kritiek om te gaan en ze reageren defensief als ze 
gecorrigeerd worden. De ironie wil dat Imix zelf ook vaak kritisch, pietluttig en bemoeiziek is. 
Een stoere buitenkant moet hen beschermen tegen wat zij zien als de harde buitenwereld. Het 
kan moeilijk zijn om met deze mensen samen te leven, vanwege hun stekelige optreden. Maar 
als Imix zich veilig voelt, kan de zachtere, gevoelige kant naar buiten treden. Imix heeft het 
hard nodig om bij te komen van de energie die het kost om dit stoere voorkomen neer te 
zetten en moet zich in afzondering terugtrekken om te herstellen en zich weer op te laden, 
Imix heeft die tijd alleen nodig.

Het kost Imix moeite om dingen te beredeneren en vervolgens op basis van die redenering te 
handelen. In de greep van hun gevoelens en emoties zijn ze geneigd onbewust te handelen 
vanwege de overweldigende gevoelens die ze niet uiten, Imix benadert de wereld vanuit zijn 
of haar gevoelens en niet met het verstand, Imix-mensen hebben sterke instincten. Ze zijn 
van nature paranormaal begaafd, hoewel ze zich daar niet altijd bewust van zijn. Ze handelen 
echter wel op basis van hun diepe gevoelens en buitenzintuiglijke input. Als deze gave van 
helderzien/weten/voelen gepaard gaat met een basisonzekerheid en jaloezie in relaties, kan 
het een averechts effect hebben omdat dit teken kleine, onbelangrijke stukjes informatie 
ongelooflijk kan opblazen en vervolgens daar naar handelt, Imix kan van een muis een olifant 
maken. Dit neemt niet weg dat als Imix zijn ingevingen volgt, het gewenste resultaat meestal 
wel bereikt wordt.

Banden met familie en kinderen zijn sterk, Imix beschikt over een sterk ouderinstinct, maar 
kan er soms een puinhoop van maken door onbewust te leven of vast te houden aan 
scherpomlijnde ideeën omtrent ouderschap die misschien aan herziening toe zijn. Imix kan 
voor zijn/haar kinderen heel voedend zijn en sensitief wat betreft hun behoeften, maar ook 
overbezorgd en dominant.

Deze zon kan ook in liefdesrelaties behoorlijk dominant zijn. Als de andere persoon in de 
relatie bezwaar maakt tegen een dergelijke behandeling, kan er een machtsstrijd ontstaan 
met weinig hoop op een rationele oplossing, Imix-mensen zijn zo 'oer' in hun emoties, dat het 
hen grote moeite kost om op harmonieuze en rationele wijze tot oplossingen te komen. Ze 
zijn geneigd een probleem te negeren of een onplezierig onderwerp te mijden totdat er een 
crisis ontstaat, en dan reageren ze buitensporig en worden onredelijk.

Zich afgewezen voelen, een gevoel dat meestal stamt uit de kindertijd, kan Imix' gezonde 
oordeel vertroebelen, vooral in relaties of als Imix kinderen krijgt. Dit gevoel van afgewezen 
zijn door familieleden, vooral de ouders, drijft Imix ertoe troost en steun te zoeken in groepen 



of in vriendschappen, om het verlies goed te maken. Het belangrijkst voor Imix is om deze 
emotionele wonden te helen, Imix wordt uitgenodigd om, zodra problemen ontstaan, deze 
onder ogen te zien en er een oplossing voor te vinden, in plaats van ze uit de weg te gaan. 
Denk grondig over dingen na. Dit zal een positief effect hebben op persoonlijke relaties, de 
familie en het leven.

Evenwicht en harmonie ontstaan voor Imix als dit teken een eigen thuis creëert of een eigen 
zaak begint. Maar ook moet de behoefte aan 'bijtanken' gehonoreerd worden. Het doet Imix 
heel erg goed om tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving, weg uit de drukte, en de 
vernieuwende krachten van de natuur, de zon, de wind, frisse lucht en vooral water te 
benutten. Deze natuurkrachten helpen het leven verlengen en laden het immuunsysteem van 
de 'Zeedraak' Imix op. Een warm bad of zwemmen in een meer of de zee is voor Imix zeer 
helend. En ook is het heel belangrijk een eigen plekje te vinden om je terug te trekken, waar 
je niet gestoord kunt worden.

Heb je het gevoel dat je de steun van geliefden en het universum niet waard bent? Imix roept 
je op om een diepe duik in je innerlijk te nemen om je eigen unieke waarheden te vinden en 
de innerlijke steun waarnaar je zozeer hunkert. Leer toelaten dat anderen van je houden. 
Deze wereld is een wereld van oorzaak en gevolg. Ze geeft en neemt. Als je jezelf geen 
toestemming kunt geven om zonder voorbehoud te ontvangen van anderen en het universum, 
kun je gemakkelijk afbranden. Laat de kringloop van liefde/waarheid door je heen circuleren. 
Geef liefde/waarheid en ontvang liefde/waarheid. Leer geven, zonder verwachtingen over de 
gewenste resultaten of effecten.

Met de invloed van Imix word je uitgedaagd om je leven te baseren op een oervertrouwen, 
door keuzes te maken in het moment en zonder garanties. Oervertrouwen is iets anders dan 
blind handelen, het betekent bewust meebewegen met alles dat zich in je werkelijkheid 
aandient. Laat het onder controle houden van jezelf en anderen los. Vertrouw op je 
transformatieproces en laat toe dat het universum aan je geeft op manieren die je 
voorstellingsvermogen te boven gaan. Het universum zal je van alles voorzien, maar jij moet 
dat wel toestaan, daar ruimte voor laten. Onthoud dat er geen fouten bestaan en evenmin 
slachtoffers. Overdenk dingen voordat je oordeelt over anderen. Bekijk situaties vanuit 
verschillende invalshoeken voordat je tot een besluit komt.

Je hebt je te zeer geïdentificeerd met het feit dat jij de vader/moeder bent, dat jij degene 
bent die de zorg draagt. Je bent een zichzelf wegcijferende bron van steun en voeding voor 
anderen geweest. Maar ben je misschien jezelf kwijtgeraakt in deze behoefte om te geven aan 
je familie en geliefden? Zoek de wortels van je gevoelens op. Communiceer je waarheid 
direct, en maak anderen deelgenoot van je dromen. Spreek je wensen uit. Zij kunnen niet 
zomaar weten wat jij wilt. Zij kunnen je gedachten niet lezen. Vertel het ze gewoon en begin 
te ontvangen, waarmee je een energiekringloop in gang zet waar allen baat bij hebben. Laat 
je altijd-aanwezige behoefte aan zekerheid en veiligheid los. Besef je eigenwaarde. Je 
beschikt over veel meer capaciteiten dan je geneigd bent te denken. Je bent een deeltje van 
het kosmische geheel en als zodanig al van onschatbare waarde, daarnaast ben je een 
fantastisch mens! Je hebt geen anderen nodig om dit te bevestigen. Het wordt tijd dat je 
jezelf her-innert! Vertrouw. Geloof. Jij bent een onderdeel van de Zon.

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


