
Blauwe Nacht – Ak’b’al (‘ak’bal): De heilige zon Akbal wordt voorgesteld door de donkere 
binnenkant van een oude tempel. Akbal werd niet beschouwd als de tempel zelf, maar als 
de duistere plaats in de tempel. Akbal werd ook voorgesteld als een lichaamsdeel, 
namelijk het hoofd. En wederom ging het niet om het hoofd zelf, maar om de donkere 
plaats in het hoofd waar gedachten, concepten en inspiratie opkomen. Deze zon wordt 
ook voorgesteld door grotten, duisternis en de nacht. Akbal vertegenwoordigt het 
concept van bewust worden en een schuilplaats bieden tegen de duisternis. De Azteekse 
godheid die met Akbal verbonden was, was Teypeyollotla, oftewel 'Hart van de Bergen'. 
Het was een jaguarachtige god, één van de negen heren van de onderwereld, en het was 
het aspect van de zon dat 's nachts zijn reis onder de Aarde door maakte.

Als we Akbal beschouwen vanuit de invalshoek van 'huis', dan wordt er een zon 
uitgedrukt die het gevoel heeft dat de hele wereld zijn/haar thuis is. Deze zon/ persoon 
vestigt zich misschien wel nooit definitief op één bepaalde plaats en kan bijgevolg door 
anderen als onverantwoordelijk worden beschouwd. Maar het is ook goed mogelijk dat 
Akbal heel bekrompen is en dat de definitie van 'de hele wereld' alleen betrekking heeft 
op 'zich thuis voelen'. In dat geval is er sprake van een zon die heel onzeker is en zich 
vastklampt aan alles binnen handbereik dat stabiel is. Hoewel Akbal de behoefte heeft 
om rond te zwerven en lange reizen te maken, zal dit voor degenen voor wie de behoefte 
aan veiligheid/geborgenheid zwaarder weegt, beperkt blijven tot het thuis zitten dromen 
over onze veelzijdige planeet, in plaats van deze te ervaren. Akbal is de paradox van de 
persoon met de behoefte aan emotionele/fysieke geborgenheid en de persoon met het 
verlangen naar reizen en avontuur.

Het is aan Akbal te merken dat hij veel zorg heeft voor de veiligheid van huis en haard. 
Zijn mentale en fysieke zekerheid zijn van groot belang. Het thema fysieke zekerheid 
komt tot uiting in zaken die verband houden met 'thuis', huizen of andere gebouwen. Ze 
worden architect, aannemer, of hebben bijzondere belangstelling voor 
beveiligingssystemen. Akbal's hang naar emotionele zekerheid komt tot uiting in 
familierelaties, en deze kunnen erg veel aandacht vragen. De behoefte aan fysieke en 
emotionele geborgenheid beïnvloedt de beslissingen van deze persoon in het leven. Zo 
hebben sommigen het gevoel dat ze absoluut in de buurt van de familie moeten wonen. 
Andere Akbals komen terecht in de makelaardij, of in interieurontwerp of tuinaanleg. 
Akbal heeft een instinctieve territoriumdrift en kent exact zijn grenzen, of dat nu 
emotioneel of fysiek is. Deze personen kunnen heel traditioneel of rigide zijn in hun 
benadering van het leven, waarbij ze in huis en gezin vasthouden aan hechte 
waardepatronen, alweer om redenen van persoonlijke zekerheid.

Akbal is uiterst eenzelvig en teruggetrokken en geen goede teamspeler, ook al lijkt dat 
oppervlakkig gezien wel zo. Akbal verheugt zich erop om zich terug te kunnen trekken, 
en stelt privacy en alleenzijn hoog op prijs. Deze persoon heeft een drukbezet leven, en 
periodes van afzondering zijn dan ook kostbaar, en vaak moeilijk te realiseren. Akbal 
woont alleen of heeft zich verzekerd van een plekje waar hij niet gestoord kan worden. 
Met andere woorden: privacy en afzondering worden zeer op prijs gesteld, evenals 
introspectie en het bereiken van diepe ontspanning en innerlijke vrede. Er is een deel van 
Akbal dat voor anderen niet toegankelijk is. Dit kan in persoonlijke relaties soms tot 
problemen leiden. Naast zijn kieskeurige, afstandelijke aard heeft deze persoon 
bovendien een sterk ego dat zich meestal weinig gelegen laat liggen aan de opinies van 
anderen. Dit sterke ego beschermt de 'privé-ruimte', psychologisch dan wel fysiek. Soms 
leidt dit afgezonderde, kloosterachtige leven tot ontoegankelijkheid, waardoor Akbal als 
wereldvreemd, mysterieus of ondoorgrondelijk overkomt. Anderen kunnen het gevoel 
krijgen dat deze zon iets verborgen houdt vanwege deze aura van mysterie. Akbal kan 
heel populair zijn en lijkt iedereen te kennen. Deze zon is geliefd bij vrienden en familie 
en heeft een respectvolle, voedende relatie met de ouders. Als je aan de kant van Akbal 
staat, zul je geëerd en gerespecteerd worden. Akbals kunnen buitengewoon toegewijd 
zijn aan hun dierbaren en aan degenen die zij wensen te beschermen. Ze kunnen echter 
ook een explosief humeur hebben. Deze zon heeft een positieve uitlaatklep nodig en 
moet wat betreft zijn woede zelfbeheersing leren ontwikkelen, om gezondheid en welzijn 
te bewaren. Akbal kan heel heftig zijn als het erom gaat zijn veiligheid te 
bewerkstelligen, wat dit teken tot een krachtige en dominante zon maakt. Hij is geneigd 
de omstandigheden naar zijn hand te zetten zonder daar werkelijk moeite voor te doen. 
Deze controlerende invloed kan heel subtiel worden uitgeoefend, maar andere zonnen 
moeten er wel mee om zien te gaan. In veel gevallen is deze macht heel 
gerechtvaardigd, wanneer Akbal in een leidersrol zit of leraar is. Deze zon beschikt over 
een natuurlijke persoonlijke macht.

Akbal is meestal behoorlijk georganiseerd. Hij benadert problemen logisch en 
systematisch. Dit teken werkt van nature hard. Hij heeft een ongelooflijk 



uithoudingsvermogen. Hij kan lange tijd aan een project werken zonder ooit verveeld te 
raken; nooit ontmoedigd door de sleur van een langdurige onderneming. Akbal voelt zich 
ook aangetrokken tot complexe kennissystemen zoals natuur- of wiskunde, en 
esoterische onderwerpen als magie en astrologie. Ook traditionele denkwijzen hebben 
hun aantrekkingskracht omdat ze helpen het leven op gestructureerde wijze te 
organiseren en te benaderen.

Akbal beschikt over een krachtige intelligentie en weet de ingewikkeldste problemen op 
te lossen. Akbal heeft eerbied voor de geschiedenis en zal de voorkeur geven aan 
conventionele oplossingen, liever dan zich te wagen aan radicale of nog onbewezen 
theorieën. Akbals hebben hun unieke kijk op het leven met veel zorg en moeite 
opgebouwd en er zit dan ook veel kracht achter hun ideeën. Verandering in deze 
zienswijze komt gewoonlijk tot stand tijdens een crisis of onder dwang van de 
omstandigheden.

Veel Akbals hebben met hun visie onuitwisbare sporen achtergelaten in de 
wereldgeschiedenis, als schrijver, leider of filosoof. Ook in de huidige tijd nemen ze vaak 
belangrijke en verantwoordelijke posities in, hoewel er ook Akbals zijn die worstelen met 
de complexiteit en verantwoordelijkheden van het leven. Akbal zegt je dat je de donkere 
uithoeken van je wezen in beschouwing moet nemen, om je ware zelf en je bestemming 
te ontdekken. Ga binnen in de innerlijke krachtplaats waar je dromen, ideeën en 
mogelijkheden vertoeven. Word bewust en helder in je ervaringen van alledag. Dit is de 
sleutel tot je toekomst. De queeste naar je bestemming is begonnen. Laat je starre 
ideeën een ogenblik voor wat ze zijn en kijk eens met de ogen van een buitenstaander. 
Word de werkelijkheid van het bestaan, als een spontane uiting van je ware integriteit. 
Laat je behoefte aan geborgenheid een ogenblik varen en vind dat deel van jezelf dat het 
avontuur aandurft en begeef je in de wereld van het onbekende. Maar kijk ook uit, op je 
innerlijke reis, want als Akbal zich al te zeer ingraaft in zijn innerlijke ondervraging, kan 
dat ten koste van de levenservaring gaan. Verlies je niet in de werelden van je innerlijk, 
want dat kan depressiviteit veroorzaken.

Vraag jezelf af welke meditaties je nog steeds voeden, en welke niet. Word je beperkt 
door starre ideeën en zienswijzen? Veroordeel je jezelf, voel je je afgescheiden van de 
bron? Ga na wat werkt en laat de rest vallen. Bewaar alleen die gereedschappen die je in 
de toekomst verder kunnen helpen. Neem de heelheid van je wezen in beschouwing 
zonder je druk te maken over veiligheid/zekerheid. Als je veiligheid en geborgenheid 
ieder moment gewaarborgd zouden zijn, zou je dan leven zoals je nu leeft? 
Overschaduwt de behoefte aan zekerheid het deel van jou dat het leven diep en intens 
wil ervaren? Met de invloed van Akbal wordt van je gevraagd dat je je standaard en je 
visie oprekt om te kunnen ervaren en groeien. Ontdek die plaatsen waar het mysterie 
verborgen ligt. Misschien voelt de onzekerheid van het onbekende een tijdje 
oncomfortabel, maar vergeet niet dat het leven geen garanties biedt. De wereld is lange 
tijd in mysterie en illusie gehuld geweest, en je staat op het punt je te verbinden met het 
licht van je ware bestemming. Geniet van het spel zolang het nog duurt en vergeet niet 
dat je ervoor gekozen hebt om hier op dit moment te zijn. Keer terug naar de nacht, 
Akbal, zing naar de maan en praat met de sterren. Ze luisteren!

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


