
Rode Slang - Chikchan (tsjieek'tsjan): Chicchan kan de belichaming zijn van zowel de hoogste 
als de laagste vormen van het bestaan. Dit teken kan het verheven niveau bereiken van de 
gevederde slang - Quetzalcoatl die als morgenster hoop brengt voor de mensheid - hogere 
waarheden lerend en spirituele idealen belichamend. Of het valt in de diepten van de 
onderwereld als de Anaconda, de gifadder die rustig in de waterige duisternis van de 
onderwereld ligt- zich op de zintuiglijke uitspattingen stortend. De slang is de paradox van 
spirituele integriteit versus de materiële wereld; het hogere zelf versus het lichaam en de 
zintuigen. Chicchan gaat over het scheppen van evenwicht, het slijpen van de scherpe randjes, 
de terugkeer naar het midden. Het gaat over de beproevingen die evolutie met zich meebrengt, 
over een leven vol verandering en transformatie.

Wilskrachtig en charismatisch, kan Chicchan een mystieke camouflage naar buiten projecteren, 
waar maar moeilijk doorheen te boren is. Deze mysterieuze façade trekt de aandacht en kan 
een heleboel volgelingen aantrekken. Chicchan kan terughoudend en gesloten zijn maar 
tegelijkertijd dramatisch, en anderen zien Chicchan als iemand met grote seksuele 
aantrekkingskracht. Slangenenergie wordt altijd opgemerkt, maar dat betekent niet dat die 
energie gemakkelijk te begrijpen valt. De weinige mensen die dichtbij Chicchan weten te 
komen, kunnen maar zelden een kloppende beschrijving geven van deze persoon. Men kan 
Chicchans tegenkomen die in het voetlicht de aandacht opeisen, maar ook mysterieus 
verborgen achter de schermen, in de schaduw. Het zijn geboren leiders dankzij hun vermogen 
om de aandacht te trekken en vast te houden.

Ook al wordt de indruk gewekt dat Chicchan van aandacht houdt, is het eigenlijk een eenling, 
een kluizenaar die gesteld is op afzondering en privacy, en die denkt in termen van 'ik' in plaats 
van 'wij'. Dit kan een kloof veroorzaken tussen deze zon en zijn familie, vrienden en andere 
relaties. Chicchan houdt van de nacht en kan een behoorlijke nachtbraker zijn, waarin hij/zij 
zich verdiept in nieuwe activiteiten of interesses. Chicchan kan heel goed alleen zijn en heeft 
weinig nodig van anderen. Hij/zij heeft belangstelling voor thema's die om een heleboel 'tijd 
alleen' vragen om de betreffende kennis te bestuderen of toe te passen. Musici en schrijvers 
zijn vaak geboren onder deze zon.

Chicchan heeft sterke emoties, maar heeft er vaak moeite mee om daarmee om te gaan. Als 
Chicchan overstuur is, blijven de meeste mensen maar liefst ver uit de buurt. De psychische 
energie van Chicchan is heel doordringend, bijna opdringerig. Soms, wanneer Chicchan 
ogenschijnlijk kalm en in balans is, zal hij crisis en opschudding teweegbrengen, door ontkende 
gevoelens naar de naaste omgeving te projecteren, alleen maar om die emoties niet in zichzelf 
te hoeven voelen. Deze gewoonte komt voort uit het oordeel dat Chicchan heeft over zijn 
krachtige emoties, en uit een afkeer van angst en woede.

Chicchan kan tijden doorbrengen in 'het land der besluiteloosheid', waarmee hij geen stap 
verder komt. Dit heeft als consequentie dat het universum beslissingen neemt, en dan is 
Chicchan uiteindelijk ongelukkig met wat het leven brengt. Als dit gebeurt, kan Chicchan zich 
ingesloten en gevangen voelen door zijn/haar eigen leven. Chicchan moet leren om de 
blokkades te overwinnen en verantwoordelijke, bewuste beslissingen te nemen op ieder 
levensgebied. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, heeft Chicchan een sterke 
vrijheidsdrang en weigert compromissen te sluiten als dat ten koste van zijn vrijheid gaat.

Chicchan is geestelijk en lichamelijk behoorlijk sterk en heeft een groot uithoudingsvermogen, 
zelfs als de omstandigheden behoorlijk gestrest zijn. Dit teken kan weinig geduld opbrengen 
voor mensen die het onder druk niet zo lang volhouden. De emotionele kracht van Chicchan is 
fenomenaal. Hij/zij zal die gevoelens zelden de vrije loop laten, behalve na een paar stevige 
borrels: dan gaan de remmen los, waarna Chicchan luid en rumoerig tekeergaat. Zich 
overgeven aan uitspattingen en een algehele onevenwichtige levensstijl zijn de schaduwkanten 
van Chicchan. Deze uitspattingen kunnen zich voordoen op het gebied van eten, seks, 
amusement en zelfs werk en gaan ten koste van Chicchans hogere idealen. Timemanagement 
is geen overbodige luxe, want Chicchan kan de dagen te vol plannen en teveel ervaring in een 
te korte tijd willen proppen. De kans bestaat dat er niet voldoende essentiële energie kan 
worden besteed aan iedere creatie, waardoor er uiteindelijk helemaal niets tot stand komt. 
Teveel is hier het sleutelwoord. Onderscheidingsvermogen en het stellen van prioriteiten zijn 
nodig om evenwicht te bewaren en dingen tot stand te brengen. Chicchan is de belichaming van 
instinct en van bevrediging van de zintuigen, stromend en bewegend met intuïtieve impulsen 
vaak zonder te weten waarom. Wanneer Chicchan helemaal op zijn instinct afgaat, kan dit 
doorslaan tot het punt waar hij wel eens tamelijk onbewust wordt in zijn daden en zijn keuzes. 
Chicchan staat voor de Kundalini, de lichamelijke verlangens en intimiteit. Chicchan is dan ook 
een verwerker van instinctieve passie en vitaliteit.

Als Chicchan-mensen emotioneel of lichamelijk uit balans zijn, kunnen zich ernstige ziektes 
voordoen, in welk geval ze instinctieve genezende kwaliteiten moeten gebruiken om in leven te 
blijven. Het zwakke punt hier is het onvermogen om goed voor zichzelf te zorgen, zich te 



voeden. Ze laten de ziekte op zijn beloop totdat er een crisis ontstaat. Voor sommige Chicchans 
geldt dat ze leren van die crises en dat hun aanleg voor de heelkunst tijdens die crises 
zichtbaar wordt. Omgaan met geld kan een probleem zijn voor Chicchan, aangezien de banale 
bezigheid van het betalen van rekeningen niet zo belangrijk wordt geacht als het voeden van de 
zintuigen met exotische maaltijden en vermaak. De lagere manifestatie van Chicchan zal dan 
waarschijnlijk ook van geleend geld leven en van anderen afhankelijk zijn. Hij kan een schijn 
van volmaaktheid ophouden terwijl hij op het punt staat te verzuipen. Deze lagere manifestatie 
kan ook de bedelaar zijn die geen eigen dak boven zijn hoofd heeft. Het teken Chicchan gaat 
over het leren toepassen van krachtige maatregelen om deze obstakels te overwinnen.

In het algemeen zijn de zintuigen en het instinct de drijfveren van Chicchan, die een spontane 
zon is en gemakkelijk kan omschakelen zonder daarover na te denken. Dit teken gebruikt 
instinctieve hartstocht en vitaliteit als brandstof. Chicchans hebben vaak een opvallende 
seksuele aantrekkingskracht. Dit gaat trouwens niet automatisch gepaard met tevredenheid 
over hun seksleven. De oplossing ligt hier in het centeren. Als Chicchan zichzelf in harmonie en 
evenwicht brengt, beginnen de inherente oerenergieën anderen aan te trekken in plaats van af 
te stoten. Van belang voor Chicchan zijn aandacht voor de Kundalini, de wensen van het 
lichaam en intimiteit.

Chicchan is uitgerust met een heel hoge intelligentie en kan uitzonderlijke intellectuele 
prestaties leveren. Mensen geboren onder dit teken hebben belangstelling voor onderwerpen 
die met strategie en transformatie te maken hebben. Psychologie is daar een voorbeeld van. 
Chicchan is een natuurlijke leider met een krachtige geest die uiterst diepzinnige concepten kan 
bevatten en ongelooflijke hoeveelheden gegevens kan synchroniseren. Chicchan houdt van een 
goede discussie of een intellectuele krachtmeting. Hij/zij kan oplossingen aanvoelen met behulp 
van het instinct in plaats van op de intelligentie af te gaan, en beschikt over een instinctieve 
wijsheid en de motivatie om die wijsheid te gebruiken. Verandering en transformatie krijgen 
veel aandacht. Een ander prominent thema voor Chicchan is dat van overleving. Deze fascinatie 
voor overleving heeft zijn wortels in angst voor de dood. Chicchans zijn bang voor de dood en 
worden er tegelijkertijd door aangetrokken. Omdat overleving te maken heeft met dood, en 
dood te maken heeft met angst, is het belangrijk om de weegschaal in evenwicht te brengen 
met zaken van een positievere aard. De obsessie met de dood is sterk voor deze zon, en er is 
dan ook erkenning en begrip nodig (van zowel zichzelf als anderen) om Chicchan te helpen de 
diepere zin en betekenis, die schuilgaat achter deze fixatie, te bevatten.

Chicchan, je kunt je instinct, je buik, volgen door je af te vragen watje kunt voelen over je 
toekomst/bestemming. Laat jezelf de feitelijke redenen weten waarom je de keuzes maakt die 
je maakt. Vraag jezelf af: 'voegt dit toe aan mijn leven, of doet het eraan af?' Zoek je tijdelijke 
geborgenheid door je zintuigen te voeden? Onderzoek je over-identificatie met het fysieke 
lichaam en je alles-verterende fysieke verlangens. Kijk zorgvuldig naar hoe je omgaat met 
seksualiteit en intimiteit. Chicchan, je wordt uitgenodigd om je spirit met je lichaam te 
verbinden. Neem wat gas terug, zodat dit kan gebeuren. Je angsten over overleving en 
gehechtheid aan het fysieke lichaam verwijderen je van spirit. Vergeet niet dat je lichaam 
slechts een middel is om je te helpen het evenwicht tussen de dierlijke aard en de spirituele 
aard te transformeren. Laat bewuste, intelligente keuzes samensmelten met je instincten om 
oplossingen te vinden voor problemen. Evolueer en groei bewust!

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


