
Geel Zaad – K’an: KAN is de danser, de musicus, enthousiast en ondeugend. Dit teken 
belichaamt betrokkenheid en toewijding, dagelijkse routine en geduldige inspanning. KAN 
komt in familiesituaties uitstekend tot zijn recht. Dit teken houdt van weelde en kent 
geen honger. KAN wordt gesymboliseerd door 'geluk zonder prijs'. KAN speelt zijn rol 
met hart en ziel, of het nu gaat om sociale activiteiten, werken met de media of zelfs een 
persoonlijke hobby. KAN is een echte individualist en een activist. KAN doet alleen onder 
extreme omstandigheden concessies, en is daar dan uiteindelijk wrokkig over.

KAN is anders, en valt als zodanig op. Hij staat erom bekend dat als hij ergens mee bezig 
is, hij dat met hart en ziel doet. KAN merkt de opinies van anderen niet op en lapt ze 
sowieso aan zijn laars. Dit compromisloze 'zijn eigen gang gaan' kan tot in het extreme 
worden doorgevoerd en kan leiden tot vergaande specialisatie. Dit kan grote 
vermaardheid tot gevolg hebben, of de twijfelachtige reputatie van de pure egoïst. Dit 
teken kan ook dusdanig opgaan in zijn eigen wereldje dat hij het contact met het grotere 
plaatje verliest: van de werkelijkheid, zijn gezin en verantwoordelijkheden.

KAN heeft de sterke behoefte om op één of andere manier in het voetlicht te staan. De 
kans is dan ook groot dat de loopbaan zich afspeelt in de publieke sector. Het kan een 
artistieke loopbaan betreffen, of een carrière op het toneel. Omdat KAN bovendien een 
natuurlijke leider is, kan deze loopbaan ook een combinatie zijn van beide. Het is een 
bekwame zon die uitmunt in alles dat hij of zij verkiest te doen. Kan legt de meetlat hoog 
en heeft de potentie om aanzienlijke invloed uit te oefenen op de wereld.

KAN's zintuigen zijn sterk ontwikkeld. Dit teken opereert in hoge mate op basis van 
zijn/haar instinct en intuïtie. Hij/zij heeft absoluut uitdagingen nodig, omdat die de 
mogelijkheid bieden om dit basisinstinct te benutten. Mogelijk is er sprake van een 
splitsing tussen geest en lichaam, en dat KAN probeert deze te helen door het oplossen 
van crises.

KAN kan de indruk wekken lui te zijn, maar is in werkelijkheid een passieve 'stalker', die 
altijd razendsnel reageert op kansen en op mogelijkheden om met de juiste mensen in 
contact te komen. Deze ontvankelijk-agressieve aard zorgt ervoor dat KAN kan 
opklimmen op de sociale ladder zonder mensen tegen zich in het harnas te jagen of van 
hun troon te stoten.

KAN heeft een vurige aard en kan niet tegen oppervlakkigheid, want hij of zij neemt het 
leven heel serieus. KAN houdt zich vaak bezig met onderwerpen als wetenschap, 
filosofie, religie en metafysica. Het is een scherpzinnige denker die vaak expert is op een 
bepaald terrein. Wat soms ontbreekt is een mate van mentale flexibiliteit. Als een thema 
eenmaal grondig is doordacht, dan zijn de conclusies maar zelden meer voor herziening 
vatbaar. Hoewel dit niet automatisch logisch is, is dit wel KAN's manier om zijn verstand 
te gebruiken om aldus zijn richting te bepalen. Dit kan tot grote prestaties leiden.

Diep in zijn hart neemt KAN het leven heel ernstig. Als zijn soms extreme serieusheid 
niet wordt beteugeld, kan dit leiden tot depressie en hopeloosheid. Het is dan ook 
belangrijk om tijd vrij te maken voor luchtiger bezigheden. Om de lichamelijke en 
emotionele gezondheid te bewaren, doet KAN er goed aan om tijd in de zon door te 
brengen. Buitenactiviteiten die KAN wegtrekken uit diens mentale aangelegenheden en 
belangen, brengen deze zon in balans. KAN heeft een heleboel fysieke oerenergie. Dit 
dient zich meestal aan als seksuele energie, maar deze energie kan ook gericht zijn op 
onderwerpen als psychologie, religie en metafysica. De KAN-persoon kan in hoge mate 
abstract denken, en bijvoorbeeld mythologische theorieën bevatten. Soms lijkt KAN in 
een andere wereld te zijn.

In relaties is seksualiteit een belangrijk thema voor KAN. Dit teken heeft een uitlaatklep 
nodig voor al die oerenergie die door hem/haar heen raast. Er kan een obsessie met seks 
ontstaan, waarbij liefde en seks twee verschillende dingen zijn. Het is evenwel mogelijk 
om deze heftige seksuele energie te kanaliseren naar werk, muziek, rituelen of andere 
ritmische of creatieve projecten. Als KAN erin slaagt deze oerenergie positief richting te 
geven, is een productief en creatief leven het gevolg.

KAN is altijd op zoek naar stabiliteit in relaties met de andere sekse, hoewel er 
tegelijkertijd een hang naar het controversiële bestaat. Soms raakt KAN in de war over 
seks en heeft er problemen mee. Dit is een storende factor in KAN's natuurlijke 
levensritme. Dit teken dient evenwicht te vinden tussen enerzijds openlijke seksuele 
agressiviteit die kan leiden tot onstabiele relatiepatronen, en anderzijds seksuele 
onderdrukking met evenveel schadelijke gevolgen. Voor degene geboren onder de KAN-
invloed, ligt de uitdaging erin om een evenwichtige persoon te worden en seksueel 
volwassen. Leer plezier te maken! Geef uiting aan je wezen in artistieke bezigheden of op 
het podium. Leef op en breek los uit die mentale kooi waarin je jezelf hebt opgesloten. 



Het kan geen kwaad om zo nu en dan te spelen. Open je hart en maak dieper contact 
met anderen dan je in het verleden hebt toegelaten.

KAN gaat over het planten van zaadjes en ze tot wasdom laten komen. Kijk eens, naar 
de plaatsen waar je de groei van je dromen niet toestaat. Koester je het slapende zaadje 
in de veilige innerlijke wereld? Beperk je je natuurlijke groei door binnen het 
beschermende omhulsel van het zaadje te blijven? Vergeet niet dat het omhulsel van het 
zaadje geen leven brengt. Het wordt afgeworpen opdat de levenskracht en het licht in de 
zaadkern nieuw leven kunnen voortbrengen. Wacht niet op de perfecte plaats of tijd om 
jezelf te laten ontkiemen. Als je zit te wachten op veiligheid in de buitenwereld, dan zul 
je die niet vinden. Verlies jezelf ook niet in het manifestatieproces. Je leven is de 
vruchtbare bodem. Plant de zaadjes gewoon en zet de eerste stappen in de richting van 
wat je verlangt.

Het enige goede moment om te ontkiemen is nu. Begin je bestemming te leven. Het 
heelal is de ontvankelijke bodem en je zult steun aantrekken voor het realiseren van je 
bestemming. Al je potenties staan op het punt om door te breken in het voorjaar van je 
bestemming. Het antwoord ligt in het zaadje dat JIJ bent. Vergeet niet dat de 
manifestatie van een droom begint met een gedachte, en vervolgens zal de aangeplante 
intentie van datgene dat je wilt creëren, het heelal de mogelijkheid geven om de droom 
te manifesteren. Het enige dat nodig is, is dat jij de innerlijke roep van je hart hoort en 
volgt. Wat leeft in het heelal, leeft ook in het Zaad! Begin te ontkiemen!

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


