
Ik ben KIMI en/of CIMI; WERELDOVERBRUGGER (kiemie); wordt voorgesteld door een 
schedel - de dood, door de maan en de uil - vogel van de duisternis, en wordt beschouwd 
als een voorteken van de dood. De invloeden van de nacht, de onderwereld, en het 
onbekende kunnen zich vertalen in een zon (persoon) die wordt gekenmerkt door 
afzondering, privacy en persoonlijke keerpunten. Ervaringen met de dood drukken een 
stempel op de bestemming van deze zon.

Cimi voelt zich sterk aangetrokken tot religie en metafysica, vooral als in de betreffende 
leringen ook het gebruik van traditie en filosofie aan bod komen. De zin van het leven en 
de mysteriën fascineren Cimi. Cimi leeft vaak een zeer naar binnen gekeerd en 
beschouwend leven, op zoek naar de waarheid achter de enorme vragen die het leven 
oproept. Het onbekende is overweldigend en Cimi ontdekt dat hij/zij door 
vertrouwen/geloof kan worden meegevoerd voorbij de grenzen van het begrip naar de 
niet-fysieke wereld van Spirit. Dat is waar Cimi de machtige krachten aantreft die hem 
door de mysteriën van het leven kunnen loodsen. Cimi's diepgaande belangstelling voor 
traditie gepaard met het sterke geloof en de sterke spiritualiteit bieden veiligheid, 
aangezien dit zonnebeeld niet zo zeker is van waar het leven heengaat, en geloof en 
instinct de factoren zijn waarop hij kan bouwen.

Vaak is het leven van Cimi gevuld met persoonlijke offers. Hun belangstelling voor religie 
en spiritualiteit kan aan die offers zin en betekenis geven. Toewijding aan spirituele 
ideeën strookt goed met hun plichtsbesef jegens de samenleving en de mensheid als 
geheel. Sleutelwoorden voor Cimi zijn: plicht, offer en geloof/ vertrouwen, en de 
verwerkelijking van hun goddelijkheid.

Deze zon is gevoelig voor hedendaagse problematieken. Dit kan gaan over de armen, 
verdrukten, de zieken, de verkrachten, of over milieuzaken en zaken die te maken 
hebben met de kwaliteit van leven. Ten grondslag aan deze eigenschap ligt een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel en een sterk plichtsbesef. Cimi zal zich niet gauw inlaten 
met extremistische activiteiten; hij zal zich sterk maken voor het goede doel maar de 
strijd daarover aan anderen overlaten. Hoewel in staat tot leiderschap, ontbreekt het 
Cimi vaak aan het noodzakelijke vertrouwen, en speelt hij of zij liever een rol achter de 
schermen.

Cimi kan goed samenwerken met anderen en zijn ego staat maar zelden het realiseren 
van gezamenlijke doelen in de weg. Dit teken is heel betrokken met anderen en werkt 
het liefst in teamverband of andere samenwerkingsvormen. Cimi maakt vaak deel uit van 
een gemeenschap die zich richt op spirituele of religieuze zaken.

Cimi kan zijn verantwoordelijkheden soms te zwaar opvatten. Het is een perfectionist. 
Vanwege zijn sterke tot soms zelfs extreme gerichtheid op zijn verantwoordelijkheden, 
kan hij helemaal uit het lood geslagen zijn als er een ommekeer plaatsvindt in de 
omstandigheden. Cimi is zo sterk betrokken op de levens van anderen dat het soms 
moeilijk te bepalen is waar plicht ophoudt en eigenbelang begint. Sommige Cimi's voelen 
een spanningsveld tussen hun plichtsbesef en hun verlangen naar vrijheid. De 
verplichtingen kunnen zo overweldigend aanvoelen dat angst voor het nemen van 
verantwoordelijkheid het gevolg is. Cimi is als een kameleon, en kan onmiddellijk een 
nieuwe identiteit aannemen als hij als nieuwkomer in een bestaande situatie binnenkomt. 
Daarnaast kan hij een gezonde aanpak onderscheiden van uitzichtloze oplossingen, en 
prioriteiten stellen en actieplannen uitzetten. Sommige Cimi's zijn behoorlijk ambitieus. 
Jammer genoeg hebben ze vaak de neiging om negatieve aspecten eerder te zien dan 
positieve. Toch zitten er onder de Cimi's talrijke goede counselors, want ze weten hoe ze 
anderen kunnen helpen.

Cimi's zijn gemakkelijk in de omgang maar zullen hun diepste gevoelens niet snel met 
anderen delen. Daardoor kan Cimi op anderen overkomen als kil en afstandelijk. Het is 
moeilijk om een Cimi goed te leren kennen, en Cimi kan in verschillende omgevingen een 
totaal ander gezicht laten zien, wat anderen nog meer in de war maakt. Soms wonen ze 
op twee verschillende plaatsen.

Cimi heeft de neiging zich te verbinden met sterke individuen. Hoe deze relaties feitelijk 
werken, is van buitenaf moeilijk te zien. Nader onderzoek levert vaak op dat er 
gewoonlijk 'mind games' (psychologische spelletjes) worden gespeeld, hetzij door Cimi, 
hetzij door de partner, en soms door beide. Cimi staat bekend om het spelen van de 
passieve slachtofferrol en het doen lijken alsof de partner de touwtjes in handen heeft. 
Maar in dit psychologische spel kan het slachtoffer wel eens de meeste macht in handen 
hebben en achter de schermen aan de touwtjes trekken om het gewenste resultaat te 
bereiken. Het spelen van dit spel kan voortkomen uit het algehele gebrek aan 
zelfvertrouwen van Cimi, en is dan de manier om de macht en kracht toch naar buiten te 
laten komen. Cimi wordt uitgenodigd om deze spelletjes aan de kant te zetten en 
openlijk te worden in zijn interacties met anderen. Het is belangrijk dat Cimi leert 



geloven dat hij een waardevol mens is, met verlangens even belangrijk als die van 
degenen waarvoor hij zorgt. Als hij niet in zijn kracht staat, kan Cimi worden beschreven 
als timide, bedeesd, laf, moedeloos, afwezig, nalatig, lui, uiterst emotioneel tot zelfs 
explosief. Cimi kan dan kwakkelen met de gezondheid, een slechte eetlust hebben, en 
last van zwaarmoedigheid. Cimi in zijn hoogste, meest in zijn kracht staande vorm kan 
worden beschreven als intelligent, bruisend van zelfvertrouwen, moedig, inspirerend en 
in staat tot het in gang zetten van veranderingen die de mensheid als geheel een stap 
verder kunnen helpen. Deze hogere versie komt tot uiting als Cimi de rol van slachtoffer 
die zijn macht heimelijk gebruikt, loslaat, en de zelfbewuste leider wordt die de waarheid 
openlijk en vol vertrouwen uitspreekt. Cimi's zijn vaak intellectueel ingesteld en tamelijk 
behoudend. Eenmaal overtuigd van bepaalde ideeën, zullen ze er levenslang aan 
vasthouden. Ze zijn niet gauw te porren voor nieuwe ideeën, maar kunnen wel geduldig 
luisteren naar opvattingen die strijdig zijn met wat zij zelf voor waar houden.

Cimi hecht veel waarde aan materiële zaken en huiselijke geborgenheid. Ze streven naar 
rijkdom, maar als ze rijk zijn laten ze dat niet merken. Geld verdienen is belangrijk en ze 
weten wat ze ermee moeten doen, en zullen het zeer zorgvuldig investeren. Dit heeft 
soms zijn wortels in financiële beperkingen of regelrechte armoede in de jeugd, of een 
strenge opvoeding. Deze zon houdt niet van risico's en is uiterst praktisch ingesteld, 
waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een leven van zekerheid boven een leven vol 
avontuur. Dat wil niet zeggen dat het helemaal ontbreekt aan avontuur, aangezien ze in 
hun leven een aantal heugeniswaardige ervaringen meemaken.

Als je leven onder invloed staat van Cimi, dan word je uitgenodigd om afstand te doen 
van je oude aard en patronen. Cimi kan je op je knieën dwingen, zodat je de waarde van 
het loslaten van alle oude patronen zult inzien. Geef niet op in tijden van ogenschijnlijke 
duisternis. Laat het proces plaatsvinden. Laat de manier los waarop je denkt dat de 
dingen moeten zijn of moeten gebeuren. Laat alle ideeën en opvattingen los die je niet 
langer vooruithelpen, zodat er ruimte komt voor nieuwe waarheid. Het vasthouden aan 
het verleden beperkt je alleen maar. Loslaten van het oude en het toelaten van het 
nieuwe is een natuurlijk transformatieproces. Met jouw bereidheid om op deze wijze te 
groeien, zullen er op natuurlijke wijze nieuwe inzichten en waarheden aan de oppervlakte 
komen. Word niet een gevangene van je behoefte om de controle te houden. Vergeef 
jezelf en anderen en laat toe wat er moet gebeuren. Wees alert voor deuren die om je 
heen opengaan als je het oude begint los te laten. Stel je open voor nieuwe manieren 
van zijn, de nieuwe vrienden en vriendinnen, de nieuwe ideeën en de nieuwe richtingen 
die zich openen als jij oude patronen loslaat. Loop onbevreesd deze nieuwe wereld 
binnen. Onthoud dat overgave je in je kracht zal zetten! Als je merkt dat je over een 
bepaald pijnlijk proces zit te piekeren of dat je het ontkent, vind dan de bereidwilligheid 
in jezelf om te zien hoe je dit proces kunt toelaten in plaats van weerstand te bieden. De 
weerstand tegen waarheid is namelijk precies datgene dat ons pijn oplevert. De 
mensheid is van nature in zijn element met de waarheid. Alles minder dan de waarheid 
veroorzaakt pijn en lijden. Cimi is de dood waarin je niet doodgaat, maar je overgeeft 
aan het zich altijd verder ontwikkelende, nieuwe leven. Dit betekent niet datje opgeeft. 
Cimi zegt: 'het toelaten van de integratie van dat wat nieuw is'. Vind je innerlijke vrijheid 
door je over te geven, en voel de veiligheid en zekerheid die komen als je weet dat jij 
een stukje van de kosmos bent. Geef je maar over Cimi, alles is helemaal goed zoals het 
zich ontvouwt en terwijl het zich ontvouwt. Stel je open voor het geïnspireerde licht van 
de zon in je en leef nu.

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


