
Rode Maan - Muluk (moe'loek)... Muluc is een zonnebeeld ondergedompeld in water, dat 
overloopt van de kracht van de emoties. Muluc verhoudt zich tot de wereld vanuit sterke 
gevoelens en is gemakkelijk uit het lood geslagen door de overweldigende toevloed van 
ervaring en emotie. Soms kunnen deze intense gevoelens de persoonlijkheid van deze 
waterige, veranderlijke zon overschaduwen.

Als zon wiens essentie water is, ligt het in Muluc's aard om reagerend, veranderlijk en 
flexibel te zijn, en zich te conformeren aan de grenzen die door de samenleving worden 
gesteld. Muluc past zich gemakkelijk aan omstandigheden aan. Maar net zoals water een 
glas nodig heeft waarin het vastgehouden kan worden, zo heeft Muluc grenzen of enige 
zelfopgelegde controle nodig als kaders om binnen te leven. Muluc kan zichzelf schade 
berokkenen als er niet een bepaalde mate van stabiliteit of beheersing is. In een poging 
om hun uiterst veranderlijke energie te reguleren, kunnen Muluc's echter wel eens star 
en onbuigzaam worden. Muluc gaat over veranderlijkheid versus controle, altijd in de 
weer om een toevloed van waterige onbewuste drijfveren te beteugelen of er op zijn 
minst zicht op te houden. Hun intense gedrag en bizarre interessesferen voeren hen ver 
voorbij de grenzen van de wereld van de gewone mensen.

Muluc is geen gematigde zon. Degenen die geboren zijn onder dit teken neigen ertoe in 
uitersten te leven en te functioneren. De emotionele diepte die een Muluc-persoon kan 
ervaren, is maar zelden in zijn totaliteit zichtbaar. Muluc is onbuigzaam als het gaat om 
datgene wat hij of zij met hart en ziel wil creëren, en door het onbuigzame deel van zijn 
aard te gebruiken, kan Muluc de nodige successen boeken bij het verwezenlijken van zijn 
bestemming. Als hij of zij eenmaal de beslissing heeft genomen, doet deze zon niets half. 
Het is een alles of niets zon. Met deze gerichtheid kan Muluc in sneltreinvaart de top 
bereiken. Deze zon heeft een sterke, onafhankelijke geest, en is in staat en maar al te 
bereidwillig om zelf problemen op te lossen.

Sommige Muluc's kampen met ernstige emotionele zwaktes die zij moeten overwinnen 
voordat zij succesvol kunnen zijn. Het is voor Muluc-mensen een grote uitdaging om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Als zij de invloed van de Muluc-energie 
op hun leven de baas kunnen worden, zijn er geen grenzen aan de hoogtes die bereikt 
kunnen worden.

Naar buiten toe kan Muluc primitief, instinctief en dominant overkomen, met een sterke 
territoriumdrift. Deze eigenschappen worden openlijk geventileerd, Muluc doet weinig tot 
geen moeite om ze te verbergen. De krachtige emoties kunnen er ook toe leiden dat 
Muluc zich overgeeft aan dwangmatig gedrag of verslavingen, zoals machtsmisbruik, 
seksuele obsessies, drank en drugs. De diepe gevoelens kunnen Muluc ook aanzetten tot 
het volgen van een positieve stroom, aangezien deze sensitiviteit Muluc kan dwingen tot 
een diepe verbintenis met betrekking tot het vervullen van de door hen gekozen 
bestemming.

Muluc is oprecht, hoewel anderen het vaak moeilijk vinden deze persoon te vertrouwen. 
Mensen geboren onder Muluc projecteren een beeld naar buiten van verborgen gevaar, 
en zijn zich niet bewust van deze projectie. Dit is te vergelijken met water dat er aan de 
oppervlakte kalm uitziet, maar waar in de diepten gevaren schuilgaan. Muluc gaat over 
bijbedoelingen, en de mensen in Muluc's omgeving krijgen het gevoel dat er pogingen 
worden gedaan om hen in de val te lokken. Muluc's sterk naar buiten geprojecteerde 
gevoelens scheppen een atmosfeer van dominantie.

Muluc is een meester in gewaarzijn en altijd bereid van koers te veranderen als zich 
onvoorziene situaties voordoen. Muluc is altijd op het onverwachte voorbereid. Sommige 
Muluc's verdiepen zich in de voorspelde aarde-veranderingen en bereiden zich voor op 
alle mogelijke situaties.

Muluc's ontwikkeling tot volwassene hangt in sterke mate af van de kindertijd. Een 
stabiele kindertijd/jeugd kan leiden tot een uiterst krachtig en geslaagd leven als 
volwassene. De Muluc's met een minder fortuinlijke jeugd kan het moeite kosten om 
projecten af te maken, of een langdurige relatie vol te houden. Veel Muluc's worden 
gedomineerd door hun moeder, en deze moeder-kwesties drukken het zwaarste stempel 
op deze zon. Als ze als kind negatieve rolmodellen hebben gehad, kunnen ze buiten alle 
proportie reageren, scherp oordelen en muggenziften. Als Muluc is grootgebracht in een 
omgeving met stimulerende rolmodellen, dan zijn leiderschap en verantwoordelijkheid 
een gave en geschenk. In dat geval nemen ze hun verantwoordelijkheden heel serieus en 
kunnen op het tegenovergestelde probleem stuiten: dat ze teveel van zichzelf 
verwachten en ver over hun grenzen gaan.

Muluc is zeer zelfkritisch. Met de 'alles of niets' opstelling wat betreft werk, zijn ze vaak 
niet tevreden over de resultaten van hun eigen inspanningen of die van anderen. Dit 
weerhoudt Muluc ervan zijn licht in de wereld te schijnen. Dit kan ook het gevolg zijn van 
onderhuidse verlegenheid vanwege het niet mogen tonen van zijn of haar gevoelige aard. 



Muluc kan gefrustreerd raken vanwege deze hyper-sensitiviteit, en wordt vaak als een 
ongelukkige zon beschouwd. Muluc is in de samenleving vaak goed zichtbaar, terwijl hij 
of zij in het persoonlijke leven juist teruggetrokken is. Muluc's houden ervan om alleen te 
werken of in afzondering te studeren, maar maken zich tegelijk druk om publieke 
erkenning. Muluc-personen in leidinggevende posities hebben vaak een veelomvattende, 
verreikende visie, en doelstellingen die pas na vele jaren gerealiseerd kunnen worden.

Muluc-personen vinden meestal wel gelegenheden om hun persoonlijke macht uit te 
oefenen. Ze zijn bereid risico's te nemen en onafhankelijk te handelen. Deze zon steekt 
niet bepaald rationeel in elkaar en kan behoorlijk controversieel zijn. Toch is Muluc ook 
praktisch en materialistisch. Het is een slimme en krachtige zon die er sterk 
individualistische idealen op nahoudt, die gepaard gaan met een visie.

De meeste Muluc's hebben belangstelling voor paranormale of andere ongewone 
verschijnselen. Dit heeft te maken met hun krachtige gevoelens en hun reactie op die 
gevoelens. Muluc weet een krachtige link te leggen tussen het bewustzijn en het 
on(der)bewustzijn, en uit deze combinatie kan een hoogst creatieve en kunstzinnige 
persoon tevoorschijn komen. Dit zijn degenen die uit hun ziel putten om te creëren. Dit 
zijn de kunstenaars die de ziel van de toeschouwer weten te raken met hun werk. Muluc 
als performer is een natuurtalent, die de diepten van de menselijke emotie naar zijn of 
haar publiek weet over te brengen. Muluc's zijn dromers. Ze hebben een krachtige 
verbeelding en kunnen in een droomwereld belanden. Het vreemde en het bizarre is 
fascinerend voor Muluc. Als het geluk hem of haar wat minder toelacht, kan deze zon 
terugvallen op een onrealistische of zelfs gevaarlijke levensstijl. Een van Muluc's 
belangrijkste zwakheden is de behoefte aan positieve erkenning, een behoefte die 
voortvloeit uit een diepgeworteld minderwaardigheidscomplex.

Muluc wordt overweldigd door zijn eigen gevoelens en die van anderen. De uitdaging ligt 
er voor Muluc in om helder te worden, en zich de verbinding te herinneren die hij of zij 
altijd heeft gehad met de bron. Muluc voelt zich nooit echt thuis, maar kan zich niettemin 
als een stralend licht manifesteren, als hij put uit die tegenwoordigheid van de bron. De
keus is aan jou, Muluc. Vergeet niet, de natuurlijke talenten die voortvloeien uit 
sensitiviteit komen alleen maar naar degenen die er klaar voor zijn. Begin de gaven te 
gebruiken die komen als je onder de invloed van deze heilige zon geboren bent. Muluc 
bevat alle sleutels die nodig zijn om je de bron weer te herinneren en er weer verbinding 
mee te maken. Je zult hulp ontmoeten als je je de sleutels uit je kindertijd weer begint te 
herinneren en als je de stem van je hogere zelf weer gaat horen. Wees alert wat betreft 
tekens en symbolen die de potentie hebben je herinnering weer te wekken. Zodra je je 
kanalen weer opent, kun je een geleider worden voor transmissies tussen de 
verschillende werelden en dimensies. Voel je je afgesneden van de bron en je eigen
hogere zelf? Muluc vraagt je weer te vertrouwen op je instinct en innerlijke leiding. 
Misschien heb je lange tijd rondgezwommen in een mistige lagune van 
vergeetachtigheid. Je sterke gevoelens zullen je de weg wijzen, weg uit de mist. Merk 
alles op. Merk de geuren, smaken, dromen, kleuren en geluiden op die sterke gevoelens 
in je oproepen. Te leren hoe je de tekens moet interpreteren, zal je helpen bij het nemen 
van besluiten in je leven van alledag. Deze puzzelstukjes worden een groter plaatje dat 
je de weg kan laten zien naar een helderder, evenwichtiger manier van leven en de 
vervulling van je bestemming. Word de tolk en roep je begrip van je kosmische zelf 
wakker. Het is tijd om je wonden te helen en het licht en het lied te worden dat je bent. 
Als je je bestemming leeft, zul je velen ontmoeten die je op deze reis zullen steunen.

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


