
Blauwe Aap - Chuwen (tsjoe'wen)... In de geschiedenis van de Maya bestaat een oud 
verhaal over vijf werelden. De eerste vier werelden behoren nu tot de verleden tijd. Tijdens 
elk van die tijdperken keerde de mensheid zich af van de spirituele aspecten van het leven 
en werd vervolgens vernietigd. We leven nu in het vijfde tijdperk dat binnen niet al te lange 
tijd tot een einde zal komen, en wederom is er de dreiging van vernietiging. Aan het eind 
van een tijdperk waarin de monumenten en instituties gecreëerd werden voor egocentrische 
materialistische mensen, veranderden die mensen in apen die hun gede-evolueerde leven 
tussen de ruïnes van die monumenten moesten doorbrengen- aldus de Maya-mythologie. 
Chuen drukt ons op het hart om niet te vergeten eerbied te hebben voor spirit, en geen 
idool te maken van de illusies van de (menselijke) persoonlijkheid. Chuen is een 
geheugensteuntje voor de mensheid om Moeder Aarde op de juiste wijze te bewandelen. 
Dat is de les van Chuen. Chuen gaat over het uit het zicht verliezen van spirit tijdens het 
verblijf in het 3D lichaam onder leiding van de persoonlijkheid en het ego. Deze zon wordt 
uitgenodigd om de façades en de schone schijn uit het leven te bannen en een echte, 
authentieke mens te worden. Chuen heeft het zo druk gehad met het spelen van 
verschillende rollen, dat onderweg zijn ware zelf en de bedoeling van spirit uit het oog zijn 
verloren. Deze zon imiteert wat hij ziet en wordt een tweezijdige spiegel waarin hijzelf nooit 
zichtbaar wordt, maar alleen de weerspiegeling van de buitenwereld. In dit illusoire spel kan 
Chuen gemakkelijk worden meegesleurd door externe invloeden, waardoor de kloof tussen 
lichaam en geest nog groter wordt. Mensen geboren onder de invloed van Chuen hebben 
soms te kampen met het stempel dat zielen zonder lichaam op hen drukken. Chuen gaat 
over illusie versus werkelijkheid.

Chuen is de slimme deugniet met een grote voorliefde voor gecompliceerde spelletjes en 
drama. Dit teken is vaak te vinden in boeiende en dramatische situaties, waarmee hij/zij 
zich kostelijk vermaakt. Deze zon houdt van muziek, dans en spelletjes en allerlei soorten 
genoegens en amusement. Sommige Chuen’s verdienen de kost met hun charmante, 
slimme aard. Chuen’s voorliefde voor plezier komt op negatieve wijze tot uiting in gokken, 
drinken en onverantwoordelijke seksuele activiteit, en soms is Chuen gewoon een beetje 
gek of zelfdestructief. De uitdaging ligt er voor Chuen in om verlangens en een bijna-
obsessie voor plezier, spelletjes en verbeelding in balans te brengen met werk, 
verantwoordelijkheden en de realiteit. Deze zon besteedt vaak weinig aandacht aan 
verplichtingen, waardoor de economische en sociale basis achteruitholt en het leven 'by 
default' wordt geleefd: er worden geen echte keuzes gemaakt. Een aantal Chuen’s hebben 
een algehele angst voor de toekomst en voor geld, waardoor het voor deze zon moeilijk is 
om vooruit te komen in het leven. De aanleg voor luiheid van Chuen wordt hiermee nog 
uitvergroot en kan tot gevolg hebben dat Chuen zijn doelstellingen niet realiseert.

Chuen’s humor is een geschenk aan de wereld, met plezier en gekke fratsen die kunnen 
helpen bij het doorbreken van de drama's van anderen, door de lachwekkendheid van 
situaties zichtbaar te maken. Chuen weet hoe hij/zij licht kan maken van het leven, want 
het leven is een spel en iedere ervaring maakt deel uit van de illusie. Chuen gaat over het 
afbreken van de starre structuren van de samenleving en het zichtbaar maken van de 
humor ervan, zodat ze beter te pruimen zijn voor degenen die niet tegen de harde 
werkelijkheid van situaties opgewassen zijn. Deze zon staat er ook om bekend humor te 
gebruiken om diepe gevoelens, pijn en oude wonden te ontkennen of vermijden. Dit kan 
een probleem opleveren als Chuen doorgaat met het op deze manier uit de weg gaan van 
groei. Deze zon heeft in de kindertijd en in vorige levens veel pijn te verduren gehad, en 
heeft het nodig om deze oude wonden te helen. Het is tijd om je naar binnen te keren en de 
pijn van deze kwesties te voelen.

Chuen steekt een heleboel tijd en energie in het scheppen en ontwikkelen van een 
persoonlijkheid. Uiterlijke verschijning en persoonlijkheid lijken wel een obsessie voor dit 
teken. Chuen heeft dan ook veel aanleg voor toneel. Chuen is veelzijdig, kan iedere 
gewenste rol spelen en kan zonder veel moeite omschakelen van de ene kunstvorm naar de 
andere. Chuen voelt zich aangetrokken tot een loopbaan waarin persoonlijke presentatie 
een hoofdrol speelt, dit kan uiteenlopen van podiumkunst tot het sluiten van een goede 
deal.

Als ze dit talent niet beroepsmatig uitleven, vinden Chuen’s wel andere manieren om de 
aandacht te trekken, maar dan veelal op minder acceptabele manieren. In dat geval kan 
Chuen drama's en situaties in het leven roepen waarin gebeurtenissen buiten alle proporties 
worden opgeblazen. Hun leven kan een voortdurende soap worden, waarin hun neiging tot 
roddelen niet onbevredigd blijft. Bij deze negatieve verschijningsvorm kan Chuen met zijn 
performance-talenten zijn volgelingen als een rattenvanger van Hameien meevoeren op het 
pad van zelfvernietiging, en roet gooien in de financiële, emotionele of spirituele toekomst 
van de betrokkenen.

Chuen leert al heel vroeg in het leven hoe hij/zij de aandacht kan trekken. Omdat voor hen 
de aandacht van anderen noodzaak is, voelen ze zich aangetrokken tot leidinggevende 
posities en nemen die ook vaak in. Chuen heeft veel vrienden; in het verleden was Chuen te 



vinden onder koningen en edelen, en tegenwoordig in VIP-kringen. Deze zon is geen volger, 
en kiest meestal voor een onafhankelijke dan wel leidende positie. Leiders krijgen meer 
aandacht, dus als hij de kans krijgt zal Chuen eerder voor leiderschap dan voor 
onafhankelijkheid kiezen. Chuen's theatrale aard en intense nieuwsgierigheid zorgen ervoor 
dat Chuen-mensen met grote belangstelling alles om hen heen blijven volgen. Deze zon 
stelt alles in het werk om erachter te komen hoe iets werkt. Chuen heeft een hoge 
intelligentie, een groot aanpassingsvermogen, leert snel, kan met details omgaan maar ook 
de grote lijnen overzien.

Chuen’s zijn voortdurend bezig zichzelf te promoten. Dit gebeurt veelal onbewust en soms 
stiekem, desondanks vinden anderen het vaak wel charmant. Ze hebben een gedreven 
verlangen om hun doelen te bereiken, een kwaliteit die goed van pas komt in 
leidinggevende posities. Hun bezorgdheid over wat anderen van hen denken is wel een 
zwakke plek. Onzekerheid kan met name in leidersrollen lastig zijn, aangezien er in het 
openbare leven altijd wel negatieve feedback is. En Chuen heeft nogal eens lange tenen en 
behoefte aan voortdurende bevestiging en erkenning van het publiek.

Chuen is in nauwe relaties afstandelijk en onbereikbaar, aangezien de interactie en emoties 
van nauwe relaties dieper in de werkelijkheid geworteld zijn dan wat Chuen kan hanteren. 
In zulke relaties is het moeilijk om de waarheid te vermijden en de illusie in stand te 
houden. Deze zon kan de angst hebben zichzelf te verliezen, omdat hij sterk beïnvloed 
wordt door andere persoonlijkheden, en dus liever een veilige afstand bewaart. Deze 
emotionele afstand versterkt de mysterieuze façade en de toch al dramatische aard van 
Chuen. In een monogame relatie kan deze zon behoorlijk rusteloos worden.

Chuen is de balans tussen het serieuze spirituele pad en het natuurtalent voor illusie en 
humor. Laat je illusies varen en geef je ware zelf de ruimte om tevoorschijn te komen. 
Chuen is de bedrieger, die je heeft meegevoerd in de illusie. Dit teken heeft je leven op zijn 
kop gezet. Gebruik nu die kracht van Chuen om opnieuw wakker te worden! Kijk wat er 
gebeurt als je ruimte laat voor spontaniteit. Geloof in de magie van het moment. Verlichting 
betekent niet dat het moeilijk hoeft te zijn: het kan gemakkelijk zijn. Leer hoe je de 
spirituele kant van het leven kunt ervaren door humor.

Laat je zorgen over wat anderen over je denken los. Zet de verwachtingen van je ouders en 
de maatschappij aan de kant. Geef die oude projecties niet langer de macht om je pijn te 
doen. Het zijn niet jouw dromen en creaties. Het is oké om gewoon jezelf te zijn. Maak een 
begin met het leven van je dromen en zing je eigen unieke melodie in het lied van de Hof 
van de Aarde.

Negeer niet langer dat je je innerlijke pijn hebt ontkend en verstopt door de clown te 
spelen. Hoe heb je humor gebruikt om je te verbergen, te oordelen, te ontkennen of te 
plagen? Gebruik je humor om dingen op iemand anders te projecteren? Spreek recht voor 
zijn raap, wees authentiek en deel jouw waarheid met anderen! Geef uiting aan die diepe, 
verborgen gevoelens en wees bereid om trouw te zijn aan jezelf. Als je je in een moeilijke 
situatie bevindt, blaas die dan op tot onmogelijke en hilarische proporties om de illusie 
ervan te ontmaskeren. Als dingen te ingewikkeld worden: vereenvoudig de boel. Breng licht 
en plezier naar de mensen om je heen. Dat is jouw geschenk aan de mensheid. En zo 
waardevol in deze tijden van beproeving. Als je de uitdaging van Chuen aanvaardt, wees 
dan voorbereid op magische gevolgen. Vergeet niet dat humor en plezier krachtige helers 
zijn.

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


