
Rode Hemelwandelaar - B'en (ben)...  BEN is een fonkelende zuil van licht die de Aarde 
met de Kosmos verbindt: een geleider vol licht die echte integriteit en waarachtige visie 
uitstraalt naar de wereld. BEN hoort bij de voorhoede van het bewuste denken en is 
zijn/haar tijd vooruit, ver voorbij de ingewortelde en geaccepteerde idealen van de 
samenleving. Het is de goed geïnformeerde kruisridder voor nieuwe en ruimere 
horizonten. Als ik aan BEN denk, zie ik de mesas van de zuidwestelijke VS, vol hete, kale 
en onvruchtbare, rode stenen spitsformaties die uitreiken naar de hemel. Deze 
zwijgende, massieve stenen pilaren die daar staan in een ogenschijnlijk eindeloos 
landschap, illustreren het concept van Ben helemaal. In deze weidse landschappen is een 
energie van onvruchtbare kilheid, of misschien een grimmig en verlaten gevoel. Maar je 
ziet er ook de weidsheid van de Schepping, en je kunt er werkelijk de zuiverheid van de 
uitgestrekte kosmos voelen. In de Mayatraditie wordt BEN beschreven als een 
omstandigheid van kou. Deze zon kan het best worden getypeerd als een neutrale zon. 
De neutraliteit van BEN wordt wel eens aangezien voor kilheid of harteloosheid. Enkele 
bronnen over de Maya geschiedenis melden dat Topiltzin-Quetzalcoatl, de gevederde 
slang, geboren werd op '1 BEN'. In scherp contrast met dit prachtige beeld staat een 
ander: '1 BEN' was ook de dag waarop Cortez in Mexico aan land ging. Deze 
ogenschijnlijk tegengestelde gebeurtenissen laten ons nogmaals zien dat BEN de geleider 
of brug is tussen de werelden, tussen de tegenstellingen, het licht en de duisternis.

BEN is het schoolvoorbeeld van zelfvertrouwen en persoonlijke integriteit. Hij/zij weet 
van geen wijken als er tegenstand is. Deze betrouwbare en constante zon denkt diep na 
over dingen en houdt er strenge morele en ethische codes op na, die zijn/haar gedrag in 
het leven en jegens de mensheid bepalen. Sommige BENs voelen zich aangetrokken tot 
filosofie of religie, terwijl andere BENs zich bezighouden met recht en rechtvaardigheid.

BEN houdt het hoofd koel in moeilijke omstandigheden en vertoont maar zelden emoties 
als hij onder druk staat. BEN voelt zich op zijn gemak in de wereld en is vaak te vinden in 
sleutelposities in het maatschappelijk leven, waar hij een vitale inbreng heeft. Hij geeft 
richting aan zijn talenten en activiteiten en maakt alles wat hij zich heeft voorgenomen, 
tot een succes. BEN kan geconcentreerd, hard werken en is uiterst gedisciplineerd als dat 
nodig is. Het is een vastberaden, ambitieuze zon, met een fenomenaal uithoudings- en 
doorzettingsvermogen. BEN kan een extremist en perfectionist zijn in alles dat hij of zij 
onderneemt, en zal niet gauw het etiket 'bescheiden' of 'terughoudend' opgeplakt 
krijgen. Dit extremisme kan tot enorme prestaties leiden, maar ook een groot probleem 
zijn, voor de BENs die evenwicht zoeken. Deze zon is dus een uiterst krachtige 'doener', 
die kan afbranden als hij/zij uit balans is. De meeste BENs zullen echter evenwicht 
nastreven en op tijd op de rem trappen voordat ze afbranden. Voor de BENs die liever 
relaxen en van het leven te genieten, kan de neiging tot extremisme leiden tot luiheid en 
ledigheid; in dat geval kan BEN verslaafd raken aan nietsdoen. BEN is heel intellectueel, 
weet alles af van datgene wat hem of haar interesseert. De interessesfeer kan 
uiteenlopen van liberaal tot conservatief. BEN heeft belangstelling voor de mensheid, en 
voelt zich vaak aangetrokken tot menswetenschappen. Zelfopoffering wordt door BEN 
beschouwd als een zinvolle activiteit, en dienstbaarheid bepaalt dan ook vaak de richting 
van de loopbaan. BEN is een natuurlijke leider. Hij combineert zijn intelligentie en 
leidinggevende kwaliteiten met het vermogen om een masker op te zetten teneinde een 
rol te spelen in de samenleving. Dit teken zal handelen naargelang de situatie. Soms zal 
hij/zij zijn bedoelingen verbergen en gebruik maken van grootspraak. BEN vertoont een 
beleefd-agressieve benadering van het leven, en doet zelden iets zonder bedoeling. Dit 
teken kan het karakter van anderen goed lezen en is een natuurtalent als het gaat om 
diplomatie. BEN begrijpt wat er in andere mensen speelt, kan goed communiceren, en is 
in staat ruimte te bieden voor de standpunten van anderen over belangrijke kwesties. 
BEN is charismatisch en heeft vaak belangstelling voor de politiek. Als leraar voelt BEN 
zich het meest thuis op het vlak van de sociale wetenschappen.

Terwijl hij in hoog aanzien staat bij anderen vanwege zijn talrijke prestaties, wordt BEN 
ook door vrienden en collega's gerespecteerd. BEN heeft seksuele aantrekkingskracht en 
charisma. BEN is de concurrentie vaak mijlenver vooruit en zal vaak belangrijke 
voetsporen achterlaten op het terrein van zijn/haar keuze. Dit komt door BENs 
helderheid over doelen en intenties in combinatie met een ambitieuze aard. Bovendien 
beschikt BEN over een vooruitziende blik en werkt er hard aan om de toekomst 'in focus' 
te brengen. Deze doelbewuste aanpak en BENs natuurlijke discipline voeden een neiging 
tot het banen van nieuwe wegen, zodat zelfs tegenstanders geneigd zijn BENs succes te 
respecteren.

Zodra eenmaal de interesse is opgevat voor iets, zal BEN niet rusten voordat hij alles van 
het onderwerp afweet, of voordat bereikt is wat hij/zij zich heeft voorgenomen. BEN 
straalt een innerlijk vertrouwen uit waardoor dingen mogelijk worden die velen voor 



onmogelijk houden. Deze zon neemt vaak risico's of is een pionier, die trouw zal blijven 
aan zijn/haar principes zelfs bij krachtige tegenwerking. Een grote voorliefde voor leren 
en een indrukwekkende openheid voor nieuwe ideeën, gekoppeld aan vooruitziendheid, 
maken BEN meestal tot een vernieuwer. BEN gedijt het best bij goed, liberaal onderwijs. 
Als de opleiding niet ruimdenkend is, is de uitwerking daarvan dat BEN vooringenomen of 
oordeelzuchtig wordt. BEN is een kruisvaarder en beschikt van nature over militante 
trekjes. Hoewel BEN niet bewust op strijd uit is, lijkt hij wel het best uit de verf te komen 
als er strijd is. Het leven is iets dat verdiend moet worden door inspanning en 
doorzettingsvermogen. BEN staat bekend om zijn vooroordelen, intellectuele starheid en 
geneigdheid tot ruzie als hij op tegenstand stuit. De uitdaging ligt er in dat geval in om 
de starre opvattingen wat losser te laten worden en te werken aan verbetering van de 
mensenkennis en de sociale vaardigheden. En soms kan het ego met BEN op de loop 
gaan. Sommige, emotioneel ongedisciplineerde BENs kunnen door hun emoties worden 
opgezweept tot het verwerven van machtsposities. BEN heeft een voorliefde voor open 
ruimtes, en woont het liefst op enorme, uitgestrekte vlakten, op berg- of heuveltoppen, 
of reist de wereld rond. Dit teken houdt van reizen, wandelen en andere 
buitenactiviteiten. BEN laat zich geen beperkingen opleggen en moet vrij zijn in doen en 
laten. Bij sommige BENs weegt de behoefte aan nauwe, persoonlijke relaties evenwel 
zwaar, waardoor ze eindeloos geduld kunnen opbrengen in deze relaties. Maar van 
nature is er de behoefte aan bewegingsvrijheid, en een grote honger naar afwisseling.

Ingrijpende wijzigingen in persoonlijke ervaring en in waarneming van de wereld zijn 
voor BEN heel gewoon. Oude uitgangspunten worden voortdurend op de proef gesteld. 
Ontspan en laat je starre opvattingen wat losser worden, zodat er een nieuwe visie, of 
nieuwe visies, kunnen ontstaan. Heb de moed om risico's te nemen en af te wijken van 
de norm. Kom tevoorschijn uit je loopgraven en verleg je grenzen. Wees bereid om het 
onbekende in te gaan en ga op zoek naar ruimere perspectieven. Vergeet niet dat het 
leven geen garanties biedt. Vergeet ook niet dat je leven gebaseerd is op jouw eigen 
vaststaande ideeën, concepten en perspectieven. Als deze ideeën en concepten beginnen 
te verschuiven en te groeien, zullen ook je oriëntatiepunten veranderen. Dat kan in het 
begin wat wiebelig aanvoelen, maar hierbij is je vertrouwen cruciaal. Zie je angsten 
onder ogen, erken ze en laat ze achter je, en ga door met het verruimen van jezelf en je 
groei. Je hebt de kracht en de moed gekregen om je op te rekken voorbij de gewone 
grenzen van de ervaring. Duw jezelf in de Kosmische stroom en laat de verruiming 
plaatsvinden. De wereld is in jouw ogen een brute, koude en onveilige omgeving. Dat is 
geen ongebruikelijke opvatting voor mensen die over een verruimd frequentiebereik 
beschikken zoals BEN. Maar word geen heremiet op grond van angst. Zet je angsten aan
de kant, want jij bent de frequentie die een nieuwe visie verankert. Onthoud dat 'de 
Zuilen van Licht' je roepen om de herinnering van je bestemming opnieuw te wekken. Er 
wacht je een mysterieuze reis. Schep een evenwicht tussen je weidse visie(oen) van de 
toekomst en de werkelijkheid van het massabewustzijn van deze wereld. Trek het licht 
van de zon in je naar binnen en laatje visie nog verder in de toekomst reiken, en begin 
de integriteit van je totale wezen met anderen te delen. Wees de kosmische geleider 
voor het licht van de stralende zon.

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


