
Witte Hond - Ok (oohk)...  In de Maya-traditie staat Oc voor dood en de onderwereld. In 
deze traditie is Oc de begeleider van de menselijke ziel na de dood, en fungeert als gids 
op het kritieke punt in de zielenreis waar de ziel de rivier moet oversteken, de passage 
naar het leven na de dood. Dit wordt beschouwd als een moedige en loyale daad van Oc. 
Oc-mensen houden meestal van reizen en het verkennen van verre oorden. In Oc is de 
eigenschap van echte loyaliteit belichaamd. Oc is de beste vriend/in en een toegewijd 
maatje. Oc heeft een warm hart en is aangenaam gezelschap in vriendschappen, relaties 
en het huwelijk. Dit teken staat voor de lange termijn verbintenis tussen twee individuen 
met een gezamenlijk doel. Het gaat over liefde, affectie en zielsverwantschap. Oc is 
ruimhartig en altijd bereid degenen die daarom vragen bij te staan. Oc weet zichzelf te 
vermaken en te genieten. Het is een fortuinlijke en gelukkige zon, die soms zelfs als 
gelukzalig kan worden beschreven. De idealen en eigenschappen die Oc vertoont, worden 
in iedere cultuur op waarde geschat en gerespecteerd.

Oc heeft ook een vurige loyaliteit als hij zich inzet voor een 'goed doel' of voor een 
instantie waarmee hij een samenwerkingsverband heeft. Dit hoeft niet automatisch 
loyaliteit met individuen in te houden, hoewel dit meestal wel het geval is. Deze zon (Oc) 
is onvermoeibaar als het gaat om het steunen en beschermen van datgene waaraan hij is 
toegewijd. Oc's inspanningen zijn zelden tot mislukking gedoemd, behalve als Oc zijn 
onderscheidingsvermogen niet gebruikt; in dat geval bestaat het risico dat talenten en 
energie worden verspild aan een verloren zaak. In zaken is Oc een aartsvijand van 
schaarste. Alles dat Oc aanraakt met zijn talenten, lijkt in goud te veranderen. Oc is 
extravagant, gul, en fortuinlijk in zaken. Dit teken kan een sterk groeps- of teaminstinct 
vertonen, en zal daaraan ook in moeilijker tijden vasthouden. Het is een fantastische 
teamspeler. Deze moedige zon geniet ervan een leider te zijn en munt daarin uit, maar 
weet ook wanneer het tijd is om te volgen. Het is een creatieve zon die soms de kant van 
de politiek of de kunst opgaat, slaagt in het opzetten van een eigen onderneming en een 
goede werkgever is. Oc kan loyaliteit oproepen bij anderen omdat hij zelf zo loyaal is. 
Degenen die geboren zijn onder de invloed van Oc, hebben een sterke loyaliteit naar de 
buurt, het dorp, de stad, het land en uiteindelijk naar de mensheid als geheel. Dus is het 
niet verwonderlijk dat Oc vaak in de politiek terechtkomt. Sommige worden zelfs leiders 
op nationaal niveau die hun samenleving naar een zonniger toekomst helpen loodsen. 
Sommige Oc’s zijn zo toegewijd aan het 'goede doel' van hun keuze dat ze een heleboel 
offers brengen voor de gemeenschap, de groep of hun gezin en/of familie.

Oc’s uiten zich graag op het creatieve vlak en voelen zich vaak aangetrokken tot tekenen 
of schilderen. Hoewel ze maar zelden tot de toonaangevende kunstenaars behoren, 
hebben ze wel een goed gevoel voor perspectief, harmonie en ritme, en kunnen daarmee
een goede reputatie opbouwen. Ze zien hun creatieve werk als een vak, of als een 
techniek die geoefend moet worden en die ze moeten leren beheersen, want Oc is zeer 
geïnteresseerd in methode en techniek. Andere Oc’s spreiden hun creativiteit ten toon in 
de maatschappelijke of politieke arena. Sommigen streven naar openbare leidersposities, 
anderen naar functies in onderwijs of maatschappelijk werk. Oc is vaak goed op de 
hoogte van wat er op een bepaald moment speelt, kan zijn mannetje staan en een 
behoorlijke invloed hebben. Door hun belangstelling voor ongebruikelijke ideeën en 
ideologieën, kunnen sommige Oc’s behoorlijk excentriek worden. In zijn hoogste vorm 
kan Oc het grotere plaatje zien en de mensheid op weg helpen naar een betere 
toekomst.

Goedkeuring en instemming van de achterban is voor Oc belangrijk. Het leven van Oc 
draagt vaak het stempel van gebeurtenissen in de familie. De vader is veelal de 
belangrijkste en invloedrijkste ouder, en is ofwel een bron van inspiratie ofwel een bron 
van conflicten. In een aantal gevallen is het de vaderfiguur die de weg uitstippelt en een 
situatie creëert waarin Oc het gevoel heeft niets anders te kunnen doen dan die 
uitgestippelde route te volgen. Deze emotionele controle heeft soms het gevolg dat Oc 
afstand creëert tussen zichzelf en de vaderfiguur, of dat er rivaliteit ontstaat tussen hen. 
Als dit het geval is, zal er veel tijd en energie gestoken worden in rebellie tegen die 
dominerende invloed om zo los te breken uit de door de ouder neergezette projecties. 
Uiteindelijk zal Oc vrede moeten vinden met de ouders en moeten accepteren wie, wat 
en waar de ouders in hun eigen ontwikkeling zijn. Oc moet leren omgaan met de 
wrokgevoelens over het niet materieel of emotioneel gesteund worden door de ouders. 
Deze verwikkelingen met de ouders kunnen later in het leven van Oc een enorme 
weerslag hebben en kunnen het best geheeld worden door de ervaringen uit de kindertijd 
vanuit een ruimer perspectief te bekijken.
In persoonlijke relaties kan Oc wel eens emotioneel onvolwassen optreden. Oc moet 
precies weten waar de grenzen liggen en hoe de 'pikvolgorde' eruit ziet. Als dit onhelder 
is, wordt Oc onzeker. Zaken als bezitterigheid, jaloezie en territori-umdrang zijn 
diepgeworteld en niet zo gemakkelijk toegankelijk voor heling of transformatie naar een 
passender uitingsvorm. Oc kan in relaties met twee maten meten, één stel regels voor 



zichzelf en een ander stel voor de partner. In deze controlerende situaties is enig grondig 
werk noodzakelijk, om emotioneel volwassen te worden. De gevoeligheden van het 
emotionele lichaam moeten onder ogen worden gezien. Dit is de schaduwzijde van Oc's 
loyaliteit.
Oc is een idealist en kan soms hardnekkig weigeren te zien wat er werkelijk speelt. 
Andere Ocs worden aangestoken door wilde ideeën en ideologieën, en kunnen de weg 
kwijtraken in de wereld van ideeën en het contact met de werkelijkheid verliezen, 
waardoor ze zich emotioneel afsluiten voor anderen. Oc heeft de neiging zich te fixeren 
op één idee of ideaal, en het kost soms moeite om zich los te maken uit de ketens van 
dat enkelspoor. De loyaliteit aan ideeën en idealen, in combinatie met jaloezie, boosheid 
en angst, kunnen Oc weerhouden om zich met anderen te verbinden en ideeën uit 
andere bronnen aan te boren. Het is absoluut waar dat Oc een aantal antwoorden heeft 
voor de mensheid, maar datzelfde geldt ook voor andere zonnen. Kijk om je heen naar 
andere ideeën en zie hoe deze samengaan met jouw ideeën over de waarheid. Vergeet 
niet dat de mensheid nooit ophoudt te leren en te groeien, want dat is onze bestemming.
Word je voortdurend in beslag genomen door de drama's van het leven? Vraag jezelf dan 
af of je reageert vanuit angst, boosheid, of jaloezie. In plaats van te reageren, kun je ook 
gewoon getuige zijn van de gebeurtenissen en ervan leren. Het is Oc's uitdaging om een 
omni-perspectief te verwerven. Beschouw de situaties in het leven vanuit allerlei 
verschillende invalshoeken. Kijk wat je ervan leert als je getuige bent in deze drama's. 
Houd je emoties gescheiden van het drama. Ga naar een plaats van leren en van keus. 
Breek door oude drama's en patronen heen naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden. 
Dit zal je helpen met het thema van emotionele volwassenheid. Onthoud dat er altijd een 
keus is, en dat er geen slachtoffers zijn, en dat het niet nodig is om iemand de schuld te 
geven. Het gaat alleen maar over leren en de evolutie van de ziel.
Er kan een gevoel van depressiviteit ontstaan als gevolg van een algeheel gevoel van 
niet gesteund worden op het pad en alleen te staan in de wereld. Oc denkt dat hij 
afgesneden is van familie en gelijkgezinden. Hoe meer je je ware bestemming leeft, des 
te meer je gelijkgestemden zult tegenkomen en liefdevolle ondersteuning van hen zult 
krijgen. Open jezelf voor de steun van je metgezellen. Laat toe dat zich een heilig 
vertrouwen kan opbouwen tussen jezelf en je vrienden/vriendinnen. Oc wordt 
aangespoord om de onderlinge verbondenheid van het hele bestaan te beseffen met het 
hart. Weet je nog, je bent nooit alleen. Jij bent degene die de wereld op een afstand 
houdt. Vraag jezelf af waarom je jezelf op afstand houdt van anderen. Is het angst? 
Jaloezie? Woede? Voor wat verberg je je? Totdat je jezelf volledig accepteert, zul je 
proberen je eenzaamheid buiten jezelf op te lossen.

Alle drama's en emoties die Oc voelt, hebben een positief doel, omdat ze helpen de 
waarheid van een situatie aan het licht te brengen, de diepere oorzaak. Sterke negatieve 
emoties zijn meestal het gevolg van diep verborgen wonden en onopgeloste conflicten. 
Word je gemakkelijk overweldigd door jaloezie of bezitsdrang? Als dat zo is, leer dan in 
de schoenen van de ander te lopen en leer kijken vanuit een andere invalshoek. Rek 
jezelf op tot een omni-gezichtspunt en begin te voelen dat je verbonden bent met 
anderen. Als deze kwesties worden geheeld, wordt Oc het loyale licht van de waarheid, 
dat de deur opent naar de nieuwe bestemming van de mensheid. Oc is de deur naar het 
nieuwe begin, de deur naar Itza, de Gouden Eeuw.

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


