
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 7: Resonante Toon van Afstemming (Energie inspireren - Versmelt!).
Mayataal: Uc.
Kernwoorden: Inspireren, kanaliseren en afstemming.
Gewricht: Nek, ruggengraat.
Kracht: In het proces van 13 is 7 het midden. Het is de middelste kolom van de Tzolkin kalender. Het 
is het midden van je lichaam, je ruggengraat. Want het midden is vrij van polariteiten. Het is niet links 
en niet rechts, het is geen verleden en/of toekomst. Het getal 7 staat voor het centrum, het zijn in het 
Hier en Nu! Stem je af en versmelt. Wees In Spirit en ontvang inspiratie.    
Focus: Stem je af op de Bron. Inspireer jezelf, anderen en creatieve projecten.
Personen: Mensen met Toon 7 kunnen zich omdat ze goede meetrillers zijn goed inleven in de ander. 
Ze lijken te weten wat er in de ander omgaat. Waak er voor dat een derde persoon het niet meer kan 
volgen. Het valt hen moeilijk om zich op zichzelf af te stemmen en te blijven bij wat ze willen. maar als 
ze dat eenmaal weten, zijn ze standvastig. Ze werken hart en zelfstandig op hun doel te bereiken, wat 
hun veel bewondering van andere oplevert. Soms kunnen ze zich echter eenzaam voelen op deze 
bijzondere plek.  
Zwakte: Met alle winden meewaaien; onredelijk zijn; niet naar jezelf kijken maar anderen 
confronteren met zichzelf.
Vraag: hoe kan ik mijn diensten afstemmen op anderen?
Oplossing/leerproces: Plaats de dingen in een ruimer perspectief; spreek uit wat er door je heen 
gaat; wees een eigen bron van inspiratie.
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


