
Blauwe Adelaar - Men (men)...  MEN is de ochtendzon, die moedig de reis aflegt naar het 
hoogtepunt van de grootste aspiraties van de mensheid. MEN wijst de weg naar de 
grotere droom van verruimd bewustzijn, de hogere geest. Het licht dat de adelaar 
uitstraalt, trekt anderen aan en wordt vaak opgezocht voor wijsheid en kennis. De Maya-
naam MEN betekent letterlijk 'doen', en MEN-mensen kunnen dan ook dingen voor elkaar 
krijgen, en uitdagingen waarvoor ze zich gesteld zien het hoofd bieden. MEN is een vogel 
die tot grote hoogte vliegt en de persoonlijke kracht van deze vogel is genesteld in de 
Zon. Het is een eenzame jager naar kennis. Deze roofvogel jaagt met zijn intellect in een 
zoektocht naar waarheid. MEN is nauw verbonden met de Zon vanwege zijn vermogen 
om zo hoog te vliegen. MEN gaat over hogere visie en verruimd perspectief.

MEN-personen zijn relaxed en makkelijk om mee om te gaan, maar kunnen heel 
eigenzinnig zijn. Bij anderen zijn ze heel geliefd vanwege hun oprechte vriendelijkheid. 
Het zijn geen doorsnee mensen, en ze trekken alleen al door hun aanwezigheid de 
aandacht. MEN heeft oog voor het welzijn van anderen. Het is eigenlijk verwonderlijk dat 
MEN zo geliefd is, want deze persoon lapt gewoonlijk alle regels aan zijn laars; hij 
overtreedt ze of zet ze naar zijn hand. MEN heeft een dramatische persoonlijkheid, die op 
zijn best is als hij in het middelpunt van de belangstelling staat, maar hij kan ook heel 
verlegen, introvert en op zichzelf zijn. MEN fascineert buitenstaanders en wordt op 
handen gedragen door de directe omgeving. MEN-mensen worden beschouwd als 
Einzelgangers, met een unieke kijk op het leven die hun eigen reeks ongebruikelijke 
regels opstellen. Vanwege hun behoefte aan persoonlijke ruimte zullen ze dingen 
verborgen houden. MEN kan afstandelijk en ontoegankelijk zijn en soms tot in het 
extreme met zichzelf bezig. MEN kan ook worden beschreven als trots, moedig, 
onverschrokken, aanmatigend, en met een ruim voldoende gevoel van eigenwaarde.

MEN is meestal zijn tijd ver vooruit en experimenteert graag met nieuwe ideeën. Hij staat 
bekend om zijn scherpe en krachtige geest, vaak met belangstelling voor filosofie of 
wetenschap. MEN verdiept zich graag in de technische aspecten van dingen. Dit teken zal 
moeilijke situaties creëren die vragen om uiterst intelligente oplossingen. MEN-mensen 
zijn oude zielen die hoge offers brengen voor interessante en uitdagende 
levenservaringen. MEN kan behoorlijk hard zijn voor zichzelf, als perfectionist met een 
veeleisend kritisch verstand. Het is een zeer ambitieuze, hardwerkende zon, die gek is op 
intellectuele uitdagingen.

MEN houdt er starre, intellectuele concepten op na, die niet makkelijk van buitenaf te 
beïnvloeden zijn, maar staat wel open voor nieuwe ideeën als hij/zij oprecht nieuwsgierig 
is. Veel MENs zijn zich helemaal niet bewust van dit koppige intellectuele trekje. Ze staan 
bekend om hun scherpe verstand en werken er hard aan om zichzelf te perfectioneren, 
waarbij ze hun filosofische belangstelling voor zich laten werken. Hun inzicht en begrip is
scherp en exact. MEN kan deze gave gebruiken als pionier, voor veranderingen en 
verdere ontwikkeling van de samenleving. Hij doet het ook goed in onderwijs en 
communicatie. MEN-mensen maken zich wel druk over de invloed, de macht, die ze 
kunnen uitoefenen op anderen. Ze stralen autoriteit uit en boezemen vertrouwen in. Ze 
weten met hun verantwoordelijkheid om te gaan, zitten in hun kracht, maar vergen af en 
toe teveel van anderen. Andere mensen kunnen soms geïntimideerd raken door de 
autoritaire trekjes en deze onmiskenbare, van binnenuit komende macht en kracht.

In zijn hart is MEN een vrije geest, die het liefst zou wegvliegen om rondjes om de aarde 
te cirkelen, maar dit zelden doet. Hij raakt vaak met zijn vleugels in complexe en 
ongebruikelijke relaties verwikkeld. Onbewust gaat deze zon relaties aan en maakt 
keuzes die zijn vrije natuur in gevaar brengen, teneinde van deze ervaringen te leren. 
Ook heeft MEN last van de nodige jaloezie, en stelt alles in het werk om dit uit zijn leven 
te bannen. MEN bewaart zijn evenwicht door welverdiende tijd voor zich alleen te nemen, 
en afstand te bewaren tot de meeste mensen om zo de ruimte te houden waarnaar dit 
teken zo snakt. Deze afstand kan ervoor zorgen dat relaties ongebruikelijke vormen 
aannemen. De sterke vrijheidsdrang van MEN kan relaties en vriendschappen op de proef 
stellen. Als ze solovliegen kunnen MEN-mensen als wereldreiziger een nomadisch 
bestaan leiden.

MEN kan niet goed uit de voeten met competitie en zal gewoonlijk confrontaties uit de 
weg gaan. Maar als hen geen andere keus blijft, zullen ze de strijd aanbinden, en zijn ze 
er zeer op gebrand om te winnen. Ze zullen vechten om hun doelen en belangen te 
realiseren. Ze houden echter meer van competitie met zichzelf, wat hun ambities 
aanwakkert.

Een andere eigenschap van MEN is escapisme. Dit kan zich uiten als luiheid, of in het 
gebruik van alcohol of drugs. MEN ziet een veelomvattender beeld en wil de wereld 
verbeteren. Door deze droomkwaliteiten lijkt het alsof MEN wegvlucht uit de wereld, 
maar feitelijk dromen ze de mensheid naar een betere wereld. Vergeet niet dat ideeën de 



wereld kunnen veranderen. MEN is gefascineerd door fantasieën over een betere wereld, 
de tijdelijke vlucht uit de samenleving, en de persoonlijke reis naar binnen. Deze 
innerlijke reizen tillen de vlucht van de Adelaar op naar een diepere en ruimere kijk op 
het leven, op evolutie, en tot de voorhoede van nieuw visionair denken.

MEN gaat over ambitie versus escapisme. MEN gaat over dienstbaarheid versus 
afzondering. De obsessie voor dienstbaarheid kan enorm zijn, en MEN dient zich de 
volgende vragen te stellen: 'Is het welzijn van anderen voor mij belangrijker dan mijn 
eigen welzijn? Zorg ik wel goed voor mijzelf? Is dienstbaarheid een obsessie voor me? 
Kost het me moeite om nee te zeggen? Speel ik de redder-in-de-nood?' Hierin ligt de 
grootste uitdaging voor MEN, om het deel van hem/haar dat dienstbaar is aan de 
mensheid in balans te brengen met het deel dat rust nodig heeft om zich weer op te 
laden.

MEN voorziet in hoop en licht. Als MEN groeit, groeit de mensheid feitelijk mee. Dat is 
jouw bestemming als je onder het teken van MEN geboren bent, en dat is watje te doen 
hebt. Dus waar wacht je op? Vlieg! Leef in de wetenschap dat je deel uitmaakt van het 
geheel; en besef dat voor jezelf zorgen hetzelfde is als zorgen voor het geheel. Zorg dat 
je een evenwicht vindt tussen dienstbaarheid en jezelf voeden en opladen. Vergeet niet 
dat de mate waarin je goed voor jezelf zorgt, de mate is waarin je iets kunt betekenen 
voor anderen. Dus zing het lied van je hart zodat de hele wereld het kan horen. De 
wereld heeft jouw glorievolle en profetische visie nodig.

Een van de moeilijkste dingen voor MEN is te beseffen dat ze de wereld niet kunnen 
redden, en dit kan gevoelens van hopeloosheid en doelloosheid opwekken. Dit kan 
worden omgekeerd als je je eigen visioenen en dromen gaat volgen. De toewijding die je 
hebt voor jouw eigen unieke perspectief en visie is evenredig aan de toewijding die je 
hebt voor het grotere patroon in het web van de schepping. Als je geen plezier, hoop of 
opwinding meer ervaart over het leven, laat dan al die dingen los die je niet op positieve 
wijze voeden. Kap ze weg uit je gedachten en je omgeving. Vraag jezelf bij iedere 
gedachte, bij ieder ideaal, af: 'Is dit voedend voor mij of zuigt het me leeg?' 
Inventariseer alles dat je in de loop der jaren verzameld hebt, en vraag je af of deze 
bezittingen, ideeën en plannen een positief licht werpen op de toekomst of dat ze je 
vastbinden aan het verleden. Voegen ze toe aan je eeuwige zelf, of alleen maar aan het 
eindige, sterfelijke wezen? Begin aan een ontdekkingsreis en stel opnieuw vast wat jou 
vreugde brengt en gelukkig maakt. Het is tijd om schoon schip te maken met de 
negatieve herinneringen en ervaringen uit het verleden. Begin aan je adelaarsvlucht naar 
de toekomst.

MEN kan dwars door illusies heenkijken en ziet de schade die de mensheid aanricht aan 
deze kwetsbare wereld. Wellicht zie je met je adelaarsvisie dingen in deze wereld die je 
verontrusten en misschien zelfs kwaad maken. Heb mededogen en laat je niet 
ontmoedigen door de wereld en de hachelijke situatie van onbewuste zelfvernietiging. 
Denk er gewoon aan dat er voor jou in dit leven een groter doel is weggelegd. Aanvaard 
de uitdaging en ga ervoor met heel je wezen, en leg je toe op dat grotere visioen. Jij 
neemt de visioenen en dromen voor de toekomst waar. Houd hoop dat je deze 
gekoesterde dromen en visioenen zult verwerkelijken, ongeacht hoe anderen er op dit 
moment tegenaan mogen kijken. Jij bent het zicht van de adelaar. Je kunt het hele 
plaatje zien. Je kunt zelfs het alomvattende perspectief worden, waarbij je tegelijkertijd 
vanuit allerlei verschillende invalshoeken kijkt. Het is aan jou om het grotere doel voor 
een nieuwe wereld aan het licht te brengen.

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


