
Witte Tovernaar - Ix (iee'sj)...  Degenen die onder de kracht van Ix geboren zijn, hebben 
veel weg van het dier waar Ix voor staat: de jaguar. Ix kan gesloten en gevoelig zijn. 
Hoewel privacy heel belangrijk is, belandt Ix vaak in ingewikkelde relaties met partner, 
familie en vrienden, waardoor privacy moeilijk te bereiken is. In relaties kan Ix op tal van 
niveaus diepgaand betrokken raken, waarbij hij of zij de energie van de anderen bijna 
consumeert. Ix ontleent zijn basiszekerheid aan deze verwikkelingen. Vaak worden de 
relatiepartners dusdanig afhankelijk van elkaar dat de ene persoon de ander nodig heeft 
om te overleven.

Ix kan sociaal onaangepast en afhankelijk zijn. In sommige gevallen zal Ix de steun die 
hij/zij wint uit persoonlijke relaties, gebruiken om een netwerk te vlechten om ieders 
hoofd boven water te houden. Met deze aanpak neemt Ix teveel verantwoordelijkheid en 
ook teveel keuzes en besluiten op de schouders. Als een persoonlijke relatie zuur wordt, 
zit Ix vast aan teveel banden en verplichtingen die het loslaatproces in de weg staan.

Ix beschikt over verschillende soorten paranormale vaardigheden. Het zijn goede 
onderzoekers. Ze kunnen uiterst gevoelig zijn en mensen intuïtief scannen en 'lezen'. Ix 
kan succesvol zijn in de sfeer van de niet-fysieke zintuigen en in het hanteren van 
voorspellingstechnieken. Een groot talent van Ix is het vermogen om verziekte 
menselijke relaties ten diepste te doorgronden en deze te helpen helen, Ix voelt zich 
aangetrokken tot de heelkunst waarin hun intuïtieve en paranormale kanten aan het 
werk worden gezet om de diagnose te stellen. Als hun paranormale vaardigheid 
samengaat met hun vermogen om zich op een diep niveau te verbinden in relaties, komt 
de heler tevoorschijn. Ix kan de negatieve bijproducten consumeren die het gevolg zijn 
van ontkenning, en de schaduwen van anderen en hun relatiepartners. Ix doet het goed 
in het onderwijs en is over het algemeen een uitstekende counselor, therapeut of healer 
omdat in deze beroepen de mentale en paranormale vermogens kunnen samenwerken.

Ix heeft bijzondere aanleg voor geestverruiming en gewijzigde bewustzijnstoestanden. 
Dit komt goed van pas bij de paranormale vermogens, hoewel in sommige gevallen Ix 
door deze geest- en bewustzijnsverruiming op een pad van destructie terecht kan 
komen. Alcohol- en drugsmisbruik en andere vormen van misbruik van het lichaam 
gekoppeld aan extreme denkwijzen, kunnen averechts werken en complete verwarring 
tot gevolg hebben, Ix' gevoeligheid zal dit soort input omzetten in een soort 
onwerkelijke, verbijsterende warboel. Ix doet er goed aan deze zwakte te (h)erkennen en 
zichzelf niet toe te staan om de weg kwijt te raken in de werelden van kunstmatige 
geestverruimende middelen die schadelijk zijn voor het mentale lichaam van Ix.

Ix-mensen zijn heel doelgericht en gedreven om de door hen gestelde doelen te 
realiseren. Hoewel ze behoorlijk agressief te werk kunnen gaan, slagen ze er meestal in 
directe confrontaties te vermijden. Ix zal vechten om iets duidelijk te maken, maar altijd 
op een indirecte manier. In conversaties kan Ix snijdend en sarcastisch zijn, Ix zal maar 
zelden recht voor zijn raap zeggen wat hij of zij denkt. Deze passief-agressieve 
benadering kan een probleem worden voor Ix, omdat hiermee jarenlang directe 
communicatie uit de weg kan worden gegaan. Als anderen opeens doorkrijgen wat er 
werkelijk aan de hand is, kan er een crisis ontstaan. Langdurige vriendschappen of 
andere langdurige banden kunnen dan een deuk krijgen of beëindigd worden.

Ix' energie is zo intens dat mensen met dit zonnebeeld ervoor moeten waken anderen 
niet aan de kant te duwen. Ix is moedig, durft risico's te nemen, is krachtig, trots en 
soms zelfs verwaand. Ix kan zich laatdunkend en aanmatigend opstellen, verlangt naar 
aanzien en machtige posities, en kan een tirannieke energie hebben als hij of zij de kans 
krijgt. Ix-mensen kunnen geldbelust zijn. Extravagant, onafhankelijk en rusteloos, kan 
de 'sluipende' en machtige Ix ook een strijder voor de goede zaak zijn.

Ix-personen zijn behoorlijk gesloten, en zijn vaak de mening toegedaan dat het 
beheersen van informatie hen helpt bij het handhaven van hun machtspositie. Ze hebben 
een aangeboren gevoel voor strategie. Het zijn uitstekende planners en onderzoekers. Ix 
heeft een krachtige verbeelding, en kan zich een voorstelling maken van een bonte 
verzameling ideeën, uiteenlopend van wonderschoon tot paranoïde.

De meeste Ix zijn intelligent en goed opgeleid. Het zijn vaak krachtige sprekers en 
schrijvers. De schaduw-Ix heeft de neiging conversaties naar zijn hand te willen zetten of 
standpunten aan anderen te willen opleggen.

Ix wordt diep gemotiveerd door het spirituele, en er zijn dan ook Ix-personen die priester 
of dominee worden. Ze hebben op zijn minst een diepe devotie voor de spirituele 



werelden en de Schepper, en dit kan tot het middelpunt van hun leven worden. 
Heiligheid en spiritualiteit zijn de hoekstenen van hun bestaan. Ze voelen zich 
aangetrokken tot sjamanisme en mystieke leringen. Hun levens zijn een daad van 
heiliging/geheiligd worden. Aanbidding, devotie en ritueel zijn belangrijke onderdelen van 
hun dagelijks leven. Als Ix deze devotie voor spirit verbindt met een intense innerlijke 
kracht, kan dit tot spirituele doorbraken leiden en kan hij/zij anderen helpen hetzelfde te 
doen. In de Mayacultuur werden degenen die geboren waren onder de invloed van Ix, 
uitverkoren tot jaguarpriester. Hun woorden werden als goddelijke waarheid beschouwd. 
Deze priesters hielden de kalenders bij en projecteerden hun bewustzijn naar de 
toekomst, om de profetieën mee terug te brengen naar het heden. De jaguarpriesters 
werden als de meest heilige leden van hun samenleving beschouwd.

De uitdaging ligt er voor Ix in om de complexe en verwikkelde menselijke relaties in 
evenwicht en harmonie te brengen. Spreek je waarheid zonder over je tegenstander 
heen te walsen. Maak je gevoelens niet mooier dan ze zijn, want dan zal de waarheid 
uiteindelijk op een destructieve manier aan het licht komen. Wees eerlijk en trouw aan 
jezelf. Laat je denkkracht versmelten met de kracht van je hart om je intensiteit wat 
milder te maken. Laat je behoefte aan goedkeuring van anderen los. Geloof in jezelf. Jij 
bent de jaguar. Je bent de magiër al. Stel jezelf open voor de mogelijkheid van het ware 
lied van je hart.

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


