De Zon is een hemel-lichaam die tijdens de uren van
de dag als een schitterende ster aan de hemel staat.
Het licht geeft al het leven op aarde warmte, energie
en voeding.
Dieren laten zich opwarmen of verkrijgen warmte om
te kunnen bewegen en hun leven te vullen met handelingen en doelen die voor hun soort gebruikelijk is.
Mensen, zien de zon als een ster die licht geeft en
warmte uitstraat. Gebieden die lichter zijn, worden
door mensen als meer aangenaam aangevoeld.
Mensen met behulp van de zon, voeden zich met wat
zij op aarde laten groeien of beheren.
De zon is een ronde bol, die in werkelijkheid groter is
dan de vorm die wij aan de hemel zien.
De zon is een intelligente macht, die zelfs in haar stralen bewustzijn en identiteit heeft.
De zon ziet overdag wat er om haar heen gebeurt,
dus ook op aarde.

Volkeren die van oudsher op aarde hebben geleefd
kenden een cultuur waarin de zon centrum was van
hun belevingswereld.
Jongeren werden ingewijd door hen de tradities te
onderwijzen die voor hun volk als belangrijk werden
gezien.
Krijgers vroegen de zon voor hun jacht begon om een
voorspoedige jacht en een goede buit.
De ouden die recht spraken bij geschillen vroegen de
zon om hen in wijsheid te laten beslissen zonder vijanden te maken.
De zon, was voor velen een bron van licht en warmte,
maar niet veel wisten van haar levende identiteit.
Niet veel wisten dat zij groter was dan de zichtbare
vorm aan de hemel.
De zon, een bol die bewustzijn bevat, en leven
schenkt aan alles dat op aarde leeft.
De zon die bij indianen ook een nadelige vorm had,
Zon aanbidding verwerd tot offerandes die lichamelijk
werden gebracht.

Bij de indianen werd zonaanbidding tot een wijze van
offeren die fataal was voor de slachtoffers.
Ze werden in tempels ontdaan van onderdelen uit hun
lichaam. Meestal het hart. Waardoor zij vergaten dat
het offeren een symbolische daad is die veel mensen
tegenwoordig herkennen als het geven van leven aan
bijvoorbeeld Christus, God, of goden van andere religies.
Het offeren is uit oorsprong een symbolische daad die
geen schade of gebrek aan het lichaam of de ziel
veroorzaakt.
Het offeren betekent dus een verbale intentie om in
dienst te leven van een hogere macht.
Waarbij het bij de indianen origineel ging om het worden van een kind van de zon.
Gebeden tot de zon, is een manier om gunst of genade te verwerven die niet zelf te bereiken is.
De zon die gebeden verhoort. Het licht van de zon, is
groter als men kan bevatten, zo zijn haar daden ook
groter en complexer dan wij kunnen bedenken.

Veel religies kennen het gebed als een middel om in
contact te staan met de goden die zij als belangrijk
zien.
Mensen die een spiritueel leven volgen,
kennen machten in de religies die op dezelfe manier
worden toegenaderd.
Christenen kennen god, christus als gebedsdoel.
Hindoes kennen shiva, vishnu, brahma als gebedsdoel.
zo zijn er in het verleden stromingen geweest die de
aarde of de zon als gebedsdoel kenden.
Niemand kan een levenswijze of levensinvulling
opdringen.
Niemand zou zonder oorzaak een levenswijze mogen
bekritiseren of verbieden.
Moge de Zon op ons allen schijnen, zonder
uitverkiezing of uitselectie.

