
Rode Aarde - Kab'an (kah bam)... Caban wordt voorgesteld door het Aarde-monster wiens 
plotselinge bewegingen aardbevingen, rampspoed en abrupte ineenstorting teweegbrengen. De 
grond onder Cabans voeten is voortdurend in beweging. Caban is 'dat wat beweegt', 'altijd 
aanwezige verandering en beweging'. Dit teken gaat erover dat je leert stromen met de intentie 
van spirit. Als de Caban-persoon halsstarrig vasthoudt aan wat hij/zij gelooft of bezit, dan is 
rampspoed het gevolg. Als spirit niet onbelemmerd kan stromen, bouwt de energie zich op 
totdat deze niet langer onder controle kan worden gehouden en doorbreekt, soms met geweld. 
Als je met dit teken bent geboren, dan is het van vitaal belang om vloeiend en veranderlijk te 
zijn. Dit teken is de paradox van enerzijds willen dat het leven, ideeën en dingen hetzelfde 
blijven en anderzijds toch verandering ondergaan vanwege de altijd aanwezige energie van 
beweging. Caban gaat over abrupte, onverwachte veranderingen in het leven. Het is de 
aanwezigheid van vooruitgang en bestendigheid in het leven.

Caban verwijst ook naar dingen die verloren zijn gegaan, die men heeft achtergelaten of die 
zijn vernietigd tijdens het proces van wedergeboorte. Dit teken is de uitdaging van het loslaten 
van oude zienswijzen, opinies en filosofieën, die achterhaald zijn of niet langer blijken te 
kloppen. Koppig vasthouden aan deze zienswijzen en ideeën kan tot problemen leiden.

Caban is vaak een actieve zon, die kan worden beschreven als cerebraal, rationaliserend en 
slim. Caban kan echter slimmer zijn dan goed voor hem of haar is. Dit teken is aldoor aan het 
denken, waarbij het voortdurend van invalshoek, aandachtsgebied en grondslag verandert. Het 
is moeilijk een CABAN vast te pinnen, want dit teken is altijd in beweging. Caban's ideeën 
kunnen neigen tot het gekke of extreme, en Caban neemt vaak een controversieel standpunt 
in. In vergelijking met de heersende opvattingen kan de zienswijze van Caban behoorlijk 
progressief zijn. Caban is meestal de tijd ver vooruit en is in staat de grenzen van het denken 
te verleggen. Deze zon voelt zich thuis in leidersposities en is dan geliefd en vrijheidslievend. 
Hij of zij gaat risico's niet uit de weg en heeft een hang naar radicale oplossingen of ingrepen. 
Ten grondslag aan de persoonlijke kracht en macht van degene die onder dit teken geboren is, 
liggen Caban's intensiteit en het overtuigd zijn van de juistheid van de eigen ideeën. Caban 
gelooft dat de wereld logisch en rationeel in elkaar zit. Deze zon, met een sterke eigen wil, is 
expert in het vinden van originele, niet eerder beproefde oplossingen voor hardnekkige 
problemen.

Soms gaat Caban zover in het rationaliseren dat het gezonde oordeel eronder lijdt en er slechte 
keuzes worden gemaakt. Als hij op die toer is, gaat hij voorbij aan zijn eigen emoties of die van 
anderen. Dan zit Caban teveel in zijn hoofd en kan zijn zienswijze en benadering 
intellectualistisch worden, in plaats van gebaseerd op waarheid en werkelijkheid. Caban heeft 
een sterke behoefte om deze op hol geslagen wereld te begrijpen, maar neigt daarbij tot 
overmatige evaluatie en beoordeling van de levenservaring, wat leidt tot conclusies die voorbij 
gaan aan de waarheid. Caban kan ook vastlopen in het overmatig interpreteren van tekens, 
symbolen, dromen en visioenen, en op grond daarvan conclusies trekken die slechts een fractie 
van de waarheid als basis hebben. Caban heeft diepgewortelde overtuigingen en opvattingen, 
en het kan hem of haar veel moeite kosten om zich neer te leggen bij onvervulde 
verwachtingen. De innerlijke spanning en verwarring die voortvloeien uit het niet naleven van 
zijn overtuigingen, zullen ertoe leiden dat Caban zich vroeg of laat terugtrekt, en deze 
afzondering nodig heeft om opnieuw richting te vinden in het leven, en de levenservaring te 
integreren. Dit is van levensbelang voor Caban's geestelijke gezondheid. Caban balanceert 
voortdurend op de grens van zin en waanzin. Sommige Cabans hebben te kampen met 
zenuwinstortingen of periodes van labiliteit. De Caban-invloed kan leiden tot gecompliceerde 
wezens die niet gemakkelijk te doorgronden zijn en die het veel moeite kost een balans te 
vinden tussen denken en emoties. Afzondering wordt vaak als oplossing gezien om dat 
evenwicht te bewaren.

Dankzij een scherpe geest en kennis van de menselijke natuur, heeft Caban veel gevoel voor 
humor. Ze houden van een goede grap en vooral van lachen. Dit gevoel voor humor is één van 
Caban's manieren om grip op de werkelijkheid te houden. Als het pijn doet: lach erom. Als het 
angst aanjaagt: lach erom. Als het gênant is: lach erom. De humor van Caban wordt soms 
zichtbaar als reactie op deze emoties. Hartelijk lachen is weldadig voor Caban, waarbij hij of zij 
heel goed de subtiele grens kent tussen behagen en onbehagen.

Zelfs met al deze veranderlijkheid kan Caban veelal als een gunstige zon worden beschouwd, 
hoewel voorspoed niet op een presenteerblaadje wordt aangedragen. Caban moet het nodige 
leergeld betalen om het geschenk van een vruchtbaar en positief leven te verwerven. Als Caban 
zich deze inspanning getroost, zal dit teken stralen als de zon. In deze hogere vorm kan 
Caban's leven worden beschreven als gezegend, voorspoedig, gelukzalig, rijk, geslaagd, waarbij 
Caban met moeiteloze gratie naar zijn of haar bestemming beweegt. Als Caban in balans is, kan 
het leven stromen met een bijna statige elegantie. Overvloed en weldaad vullen dan Caban's 
bestaan. In de lagere uitdrukkingsvorm kan Caban dwaas, stom en koppig overkomen.

Cabans kunnen heel onafhankelijk zijn, en precies datgene doen wat zij vinden dat zij moeten 
doen. In relaties zijn ze niet altijd trouw. Ze neigen naar leidersposities of solorollen, omdat ze 



weten dat het hen moeite kost om te volgen of de weg van iemand anders te bewandelen. In 
de leidersrol worden ze door anderen gezien als progressief en als mogelijke bedreiging voor de 
aanhangers van de status quo. Cabans kunnen intens eigengereide, koppige wezens zijn, die 
het niet kunnen uitstaan wanneer iemand anders hen zegt wat zij moeten doen. Deze twee 
factoren - onafhankelijkheid en koppigheid - kunnen Caban het leven zuur maken in 
vriendschappen en nauwe relaties. Relaties werken alleen dan voor Caban als de partner in 
hoge mate meegaand en toegeeflijk is.

Caban functioneert vooral op basis van het intellect, gebruikmakend van verbale communicatie. 
Dit kan een probleem zijn in een relatie met iemand die juist aandacht nodig heeft op het 
emotionele vlak. Als Caban kinderen krijgt, wordt dit nog problematischer, aangezien kinderen 
niet vanuit het intellect opereren en zolang ze nog klein zijn, niet verbaal communiceren. Het 
kost Caban moeite om contact te maken met emoties. Misschien komt dat omdat de gevoelens 
van Caban zo intens zijn, en het teveel zou zijn al deze gevoelens toe te laten. Dus 
rationaliseert Caban de gevoelens weg totdat hij of zij de pijn of de druk kan hanteren. Cabans 
hebben oprechte belangstelling voor anderen, maar komen wat afstandelijk over als zij met hun 
eigen dingen bezig zijn. Dit teken staat niet bekend om zijn toegeeflijkheid of 
samenwerkingsgezindheid.

De uitdaging ligt er voor Caban in om in het huidige moment aanwezig te zijn. Leer observeren 
zonder meteen conclusies te trekken. Laat het grotere plaatje zich maar ontvouwen. Als je 
boosheid, schuldgevoelens, twijfels of angst voelt, vraag jezelf af: 'Waar is mijn aandacht nu?' 
Ben je in de toekomst of in het verleden? Als je je schuldig of kwaad voelt, ben je in het 
verleden. Als je twijfelt of bang bent, dan is je aandacht in de toekomst. Kies ervoor een 
bepaalde weg te volgen, want zonder gerichte focus kan de toekomst overladen zijn met angst, 
en dit kan verlammend werken voor Caban.

Overdenk je ervaringen niet teveel. Dit belemmert je zicht en je vermogen om het grotere 
plaatje te zien. Wacht totdat het hele verhaal zich ontvouwt. Laat de waarheid op natuurlijke 
wijze aan het licht komen, forceer dit niet. Leer getuige te zijn van je leven en je ervaringen, 
zonder oordelen, totdat de conclusies zich op natuurlijke wijze aandienen. Luister naar de 
subtiele hints van kosmische waarheid. Wees alert voor de toevalligheden en synchroniciteit die 
zich overal om je heen voordoen. Dit zijn wegwijzers naar de deuren die zich openen naar je 
zonne-bestemming.

Caban vindt het vaak moeilijk om op Aarde te leven. De onstabiele energieën en de zware 
dichtheid van deze werkelijkheid zijn bijna meer dan Caban kan verdragen. Je bent zeker niet 
de enige die dat zo voelt. Je bent hier voor de vervulling van een unieke bestemming, die 
afwijkt van waar het merendeel van de mensheid zich op dit moment mee bezighoudt. De 
invloed van Caban verankert je, zodat je je sterren-identiteit opnieuw kunt gronden op Aarde. 
Neem iedere dag de tijd om in de zon te zitten, met blote voeten die de Aarde raken, en vraag 
de kosmos naar jouw doel. Sta vervolgens open voor het wilde, fenomenale verhaal dat onthuld 
zal worden. Een harmonieuze wereld, of een leven vanuit eenheid, zullen niet bestaan voordat 
iedereen uitdrukking geeft aan de unieke invloed van hun geboortezon. Je hebt gekozen om 
hier te zijn op dit ongelooflijke tijdstip om op jouw eigen, unieke wijze een bijdrage te leveren. 
Dus doe het en onthoud, Caban, dat je de hoeder bent van de waarheid van de Aarde.

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


