
Gele Zon - Ajaw - Ahau (aaghauw)... Ahau, je bent een kind van de zon. Je belichaamt 
zonne - en universeel bewustzijn. Je bent de hoogste evolutionaire zon in de heilige 
kalender. Je verlangt naar, ziet en leeft in het licht van de Zon. Je helpt het bewustzijn 
van de mensheid optillen met de schittering van je bestemming. Je bent een fenomenale 
dromer die de deur opent naar een nieuwe visie voor de mensheid. Je straalt het 
goddelijke licht en de aanwezigheid van onvoorwaardelijke liefde uit. Ahau is het licht 
waaruit wij tevoorschijn komen en het licht waarnaar we allemaal terugkeren. Alle heilige 
cycli eindigen en beginnen op Ahau-dagen. Ahau vertegenwoordigt het beste in het 
leven: de tere bloem die groeit in de Elysische Velden waar alle dingen groeien met 
heiligheid en waar een bonte verzameling vogels rondvliegt in de azuurblauwe lucht. 
Ahau is God als de Schepper, die het heelal tot bestaan ademt. Dit zijn de goddelijke 
attributen van Ahau.

In dit visioen van het paradijs bevindt zich de zon Ahau, voortdurend reikend naar het 
hoogstaande. De Ahau-invloed stelt hoge eisen op ieder levensgebied. Ahau heeft een 
sterke focus en is met hart en ziel toegewijd aan de verwezenlijking van zijn dromen. 
Ahau is koppig en zal wat betreft zijn idealen niet gauw water in de wijn doen. Zijn 
standpunt kan eigenzinnig en dwingend zijn, met een ongebruikelijke kijk op de wereld. 
Ahau is een vriendelijke en gracieuze zon, ietwat ongemakkelijk in maatschappelijke 
situaties, maar altijd goedbedoelend. Ahau wordt gemotiveerd door idealen, en droomt 
prachtige visioenen over hoe het leven en relaties kunnen zijn. Ahau heeft gewoonlijk 
ernstige problemen in nauwere relaties, omdat zijn verwachtingen zo onrealistisch en zo 
moeilijk te verwezenlijken zijn. Het is een uiterst koppige zon, die maar zelden genoegen 
neemt met een minder dan perfecte situatie. Omdat hij volmaaktheid nastreeft en er 
onrealistische verwachtingen op nahoudt, is de kans groot dat hij regelmatig 
teleurstellingen en desillusies te verwerken krijgt. Dit is het gevolg van het niet bereid 
zijn compromissen te sluiten. Sommige Ahau's hebben zoveel problemen in hun 
persoonlijke relaties dat deze relaties niet langer bestaan. Men kan deze Ahau's thuis 
aantreffen, waar ze in hun eentje zitten te dromen.

In een relatie zal de toewijding van Ahau aan diens partner een verbazingwekkende 
intensiteit hebben, en Ahau zal emotioneel nog aan de relatie vasthouden zelfs jaren 
nadat deze beëindigd is. Hun fascinatie voor volmaaktheid in relaties, zelfs als daar geen 
enkele blijk van is, of hoop op verzoening, leidt vaak tot een onevenwichtig leven, en kan 
precies datgene teweegbrengen waar Ahau het meest bang voor is: isolement. De 
paradox voor Ahau is onafhankelijkheid versus afhankelijkheid. Ahau moet ernaar 
streven om veelzijdiger te zijn en meer aanpassingsvermogen op te brengen, en 
interessegebieden te kweken die verder gaan dan persoonlijke relaties.

Ahau's hoogstaande idealen kunnen leiden tot angstvoor de toekomst. Ahau heeft er 
behoefte aan om precies te weten wat er in het heden gaande is en wat de plannen voor 
de toekomst zijn, en als Ahau zich eenmaal tot een bepaalde gedragslijn heeft bepaald, is 
hij/zij daar moeilijk vanaf te brengen. In zijn pogingen om een bijdrage te leveren aan 
een betere wereld, probeert Ahau zo aardig mogelijk te zijn voor anderen. Deze 
gracieuze en verfijnde benadering staat vaak in schril contrast tot de grovere manieren 
en het optreden van de mensen rondom, waardoor Ahau zich ongemakkelijk en niet op 
zijn plaats voelt.

Ahau kan tot in het extreme toegewijd zijn aan vriend(inn)en en minnaars en is diep 
gewond als hij/zij voor iemand anders in de steek gelaten wordt. Deze zon beschermt 
andere mensen energetisch met liefde; het is een meedogende, voedende, 
beschermende zon die werkelijk rekening houdt met anderen. Veel Ahau's zijn snel 
geneigd hun eigen wensen en verlangens opzij te zetten om het iemand anders naar de 
zin te maken, maar zijn teleurgesteld als dit offer niet wordt opgemerkt of gewaardeerd. 
Door anderen wordt Ahau wellicht gezien als onaards en niet gegrond, met al die 
ongebruikelijke, verstrekkende ideeën.

Ahau is gewoonlijk artistiek en heeft grote eerbied voor schoonheid. De wondere wereld 
van de kunst kan op de belangstelling rekenen van degenen die met deze zon geboren 
zijn. Ahau kan de kunstenaar, wever, schilder, beeldhouwer of vakman zijn die prachtige 
en esthetisch verantwoorde producten maakt. Ahau kan op velerlei gebied schoonheid 
waarderen, uiteenlopend van de exquise pracht van de natuur tot de illustere 
tentoonstellingen van kunstwerken. Op persoonlijkheidsniveau kan deze waardering voor 
schoonheid zich uiten in iemand die schoon en netjes is en gek op prachtige kleren.

Ahau gaat over presteren, vervulling van verlangens en het verwezenlijken van doelen, 
wensen en dromen. Deze zon werkt hard en is gedreven om rijkdom te bereiken op het 
gebied van zijn/haar keuze. In sommige gevallen wordt deze gedrevenheid niet in 
materiële zin gesteund. Dit teken zal zijn leven niet baseren op de rijkdom en overvloed 



van de familie: Ahau heeft het gevoel zelf dingen tot stand te moeten brengen. Bij het 
nastreven van zijn ambities kan Ahau anderen bejegenen als pure obstakels of als middel 
waarlangs doelen kunnen worden bereikt. Deze zon dient die neiging te veranderen om 
verwijdering van collega's, vrienden en andere relaties te voorkomen. Zodra Ahau zijn 
doel heeft bereikt, dient hij de tijd te nemen om de creativiteit en het harde werk te 
appreciëren die nodig waren om de visie te manifesteren. Ahau, in een altijddurende 
zoektocht naar perfectie, laat de overwinningen komen en gaan zonder ze op te merken 
en te vieren, waardoor deze zon de fantastische gevoelens van vervulling en voldoening 
aan zich voorbij laat gaan.

Ahau-personen zullen hun verheven dromen en idealen waarmaken omdat ze een
enorme toewijding kunnen opbrengen voor een bepaalde zaak of voor anderen. In hun 
werk zullen ze grote verantwoordelijkheid op zich nemen. Ahau is geliefd bij anderen, 
maar moeilijk te doorgronden. Sommige Ahau’s worden buitengewoon populair en 
succesvol, terwijl anderen een teruggetrokken leven leiden en daar voldoening uit 
putten, en dat is de volmaaktheid zelve. Ahau-mensen zijn vaak schrijver of performer 
en dan vaak succesvol in het communiceren van hun ervaringen van liefde en leven naar 
anderen. Ze doen het goed in het onderwijs en in helende beroepen. Ze hebben een 
diepgaand inzicht in de menselijke conditie en houden ervan menselijke relaties te 
onderzoeken, wat hen tot uitstekende counselors maakt.

Ahau's hooggestemde idealen en de daaruit voortvloeiende overidentificatie met die 
idealen kunnen een onoverkomelijke beperking worden. Zij kunnen zichzelf onrealistisch 
positioneren in een geheel van overtuigingen en principes die in de huidige werkelijkheid 
niet werken; aldus vervliegt het geluk. Ahau dient het uiterst verfijnde idealisme te 
temperen met het realisme dat voortvloeit uit het niet-oordelen. Verzamel al je licht en je 
visie voor de toekomst, en zet deze om tot het punt waar de gehele mensheid de droom 
kan verwezenlijken, de droom die verblijft in het lied van je hart. Als dat lukt zal de deur 
opengaan naar een perfectere wereld dan er ooit is geweest.

Ahau dient zichzelf onvoorwaardelijk te accepteren, precies zoals zij/hij is. Herinner je je 
verbinding met het licht van de Kosmische Zon. De paradox hier is dat je als Ahau het 
perfecte licht van de zon al bent, en dat je al goddelijk bent met de bron van de 
schepping. Je dient je bewust te worden van dit feit en het te erkennen. Vergeet niet dat 
je deel uitmaakt van het geheel. Je activering van solair meesterschap is al aan de gang. 
Verken en ervaar liefde en laat oordelen en verwachtingen los. Laat anderen hun eigen 
ideeën en invalshoeken. Vergeef alle wezens en de hele schepping en laat alles en allen 
los. Aanvaard het leven en de mensheid zoals ze zijn, zodat je je perspectief kunt 
verruimen en het grotere geheel kunt zien, het prachtige lied van de mensheid kunt 
herkennen. Wij zijn een prachtige planeet vol diversiteit. Onthoud en begrijp dat ieder 
menselijk wezen een unieke noot te zingen heeft. Alles is volmaakt, precies zoals het is. 
Het is simpel. Zing je perfecte noot in het licht van de zon. Zing de mensheid naar het 
visioen van de toekomst.

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


