
Gele Mens - Eb' (eb)... In de Maya-traditie staat Eb voor wedergeboorte. Het is het 
geblakerde grasveld dat dood lijkt, maar toch ieder voorjaar opnieuw tot leven komt. In 
dezelfde traditie wordt Eb, met zijn symboliek van deken en dekmantel, beschreven als 
een toestand van neveligheid of verwarring. Misschien houdt deze neveligheid verband 
met drugsgebruik. Eb is als het gras op de Aarde: datgene bedekkend wat eronder zit. 
Het is een conditie die soms uiterst onschuldig is, maar die ook een façade kan zijn
waarachter diepgaande, verborgen activiteit schuilgaat. Eb is praktisch, een 
probleemoplosser, met een onderzoekende geest die zich vaak voelt aangetrokken tot 
het ontsluieren, uitzoeken of ontdekken van het verborgene. Eb is ook goed in het 
samenbrengen van allerlei ideeën uit verschillende denkrichtingen en werkterreinen die al 
lang geleden begraven zijn. Dit kan variëren van het opduiken van oude geschiedenis en 
het opschonen van de vervormingen daarin, tot het onthullen van verloren gegane 
spirituele waarheden en deze nieuw leven in te blazen. Dit is het wezen van Eb.

Eb leidt een leven dat gekleurd wordt door talloze beproevingen en tests. Eb gebruikt 
deze tests om zijn natuurlijke kracht en uithoudingsvermogen te wekken en verder te 
ontwikkelen. Deze zon heeft de natuurlijke gave om geneeskrachtige planten te 
gebruiken voor medicinale doeleinden. De schaduwkant van deze gave is drugsmisbruik 
en dit houdt een gevaar in voor mensen geboren onder de invloed van Eb. Eb kan ook 
een heler zijn in spirituele zin, waar alle ondervinding wordt gebruikt om anderen te 
helpen.

Deze zon kan chronisch met zijn gezondheid te kampen hebben. Als we in beschouwing 
nemen dat Eb gaat over medicijnen, heling en het plantenrijk, dan lijkt het alsof deze 
aangeboren gave mogelijkheden zoekt om tot ontwikkeling te komen. Zo kan het 
gebeuren dat deze zon allerlei ziektes aantrekt, op sterven na dood is, om vervolgens 
weer helemaal gezond te worden. Symbolisch kan Eb verschillende keren een spirituele 
dood ondergaan om karma uit het verleden op te ruimen en ruimte te maken voor 
nieuwe visie. Eb wordt ook wel beschreven als het 'vinden van datgene waarnaar je 
zocht, om het vervolgens weer te verliezen'. Eb is in het algemeen een relaxte en 
zorgeloze zon. Ze zijn vaak hoffelijk en vriendelijk, en andere mensen gaan graag met dit 
teken om. Ze hebben uitstekende manieren en kunnen goed inschatten wat anderen 
nodig hebben. Ze zijn gul en geven gemakkelijk, meestal zonder iets terug te 
verwachten. Eb heeft naar buiten toe een prachtige, zachte, liefdevolle gloed, wat niet 
wegneemt dat dit teken onder de oppervlakte kwaad kan zijn of dat er heftige emoties 
spelen. Eb laat zijn woede niet snel zien en onderdrukt vaak zijn boze of wrokgevoelens. 
Deze onderdrukte gevoelens bouwen zich evenwel op in het lichaam en zullen uiteindelijk 
tot ziekte leiden. Eb is een heel gevoelige zon en kan emotioneel gemakkelijk diep 
gekwetst worden door afwijzing of kritiek. Eb zal dit niet gauw laten merken en deze 
gevoelens diep van binnen begraven, wat er uiteraard toe leidt dat ze later de kop weer 
opsteken.

De verfijning van het emotionele lichaam is belangrijk voor Eb, en krijgt dan ook de 
nodige aandacht. Omdat Eb boosheid en wrok in zijn binnenste opslaat, is het belangrijk 
om deze emoties te ontladen voordat ze de pan uitrijzen. Als heling verwaarloosd wordt, 
kunnen deze emoties, nog eens versterkt door ontkenning, zowel Eb als anderen 
vergiftigen. Sommige mensen geboren onder de invloed van Eb onderdrukken bovendien 
een sterk verlangen naar macht en seksualiteit. Eb symboliseert de strijd tussen het 
woedende innerlijk en het vredige uiterlijk. De diepe aandrang om het evenwicht te 
herstellen, komt voort uit een intens verlangen naar vrede. Het zou heel gezond zijn als 
Eb constructieve manieren vond om de rauwe, opgepotte woede en wrok te ontladen. 
Veroordeel je woede niet. Het maakt je geen mindere persoon als je jezelf toestaat je 
woede te voelen. Je hebt een heleboel dingen meegebracht naar dit leven om ze te 
verwerken. Relaties zijn heel belangrijk voor Eb, vooral romantische banden. Eb heeft 
een sociaal leven nodig en hechte relaties met vrienden en collega's. Eb heeft een uiterst 
bekoorlijke en aangename uitstraling, geniet van vredig samenzijn en maakt contact met 
anderen op een serene en bedaarde, zelfverzekerde manier. Deze zon is heel gelukkig in 
het vertrouwde gezelschap van vrienden die een goed gesprek kunnen voeren en steun 
kunnen bieden. Wat hier een probleem kan zijn, is Eb's behoefte aan vriendschap en 
goedkeuring van anderen. Dit teken is geneigd zichzelf weg te cijferen om anderen te 
plezieren en de lieve vrede te bewaren in relaties, en kan daar later spijt van hebben.

Het ontbreekt Eb niet aan gevoel voor humor, en Eb kan behoorlijk creatief zijn. Publiek 
succes komt veel voor, dus is het een populaire zon. Deze zon kan heel intuïtief zijn of 
helderziend/voelend/wetend, en is zich heel bewust van de aanwezige emotionele en 
psychische energieën. Deze gevoeligheid vormt de basis voor de hoffelijkheid en 
persoonlijke verfijning van Eb. Eb's op het podium boeken gewoonlijk veel succes. Door 
hun gevoeligheid weten ze wat het publiek wil, en dat bieden ze. Ze houden liever vast 
aan oude idealen en beproefde programma's dan dat ze een omstreden boodschap 



brengen, om de lieve vrede te bewaren en positieve reacties te krijgen. Dit zesde zintuig 
voor wat het massa bewustzijn bereid is te ontvangen, komt van pas bij een loopbaan in 
de reclame, de media of het onderwijs. Het zijn gemoedelijke, gracieuze leiders.

Deze zon heeft sterke ambities en werkt hard om de gestelde doelen te bereiken. Eb-
mensen weten hoe ze dit harde werken moeten uitbalanceren met voedende activiteiten, 
en hun vermogen om vol te houden leidt tot succes. Eb heeft wel een competitieve kant, 
maar zal de concurrentie op elegante wijze aangaan, hij/zij geeft immers de voorkeur 
aan vrede en gaat rechtstreekse confrontaties uit de weg om die vrede, tot bijna iedere 
prijs, te bewaren.

In een aantal gevallen zal Eb zijn hele leven aan één bepaald doel wijden, en in dat geval 
uiterst serieus en toegewijd te werk gaan. Eb kan soms in een sleur belanden, door 
soortgelijke dingen keer op keer te doen, omdat het constante tempo van activiteit hem 
of haar veiligheid biedt. In hun eentje werken kan heel goed voor hen zijn, aangezien ze 
anders makkelijk ten prooi vallen aan de paradox van zelfopoffering versus eigenbelang. 
Eb is altijd alert voor wat er in zijn/haar eigen leven speelt, alert voor de behoeften van 
anderen, wakker en bewust. Met zijn basisenergie die nieuw leven inblaast, is Eb 
milieubewust en hergebruikt de hulpbronnen van de Aarde. Het zorgvuldig gebruiken en 
recyclen van de rijkdommen van de Aarde spreekt Eb aan, omdat de symboliek van dit 
teken te maken heeft met zorgdragen voor de rijkdommen van Moeder Aarde. In zijn 
werk en persoonlijke leven heeft Eb de gewoonte om de prachtige geschenken die het 
universum aanreikt, over het hoofd te zien. Eb doet er dan ook goed aan om de tijd te 
nemen om daar eens helder over te worden en op zoek te gaan naar het positieve in alle 
ervaringen. Zelfs als Eb het weer eens zwaar te verduren krijgt, zou hij/zij de tijd moeten 
nemen om 'de rozengeur op te snuiven' en zich open te stellen voor de weldaad van het 
universum.

Eb doet er goed aan tijd te nemen om het innerlijke tumult dat nergens meer toe dient, 
op te ruimen. Eb zou zich het volgende kunnen afvragen: 'Zie ik de kom als halfleeg of 
halfvol?' Voel je een gebrek aan steun of liefde? Voel je dat je tekortschiet wat betreft je 
volledige potentieel? Deze negatieve invalshoeken, zelfopgelegde beperkingen en 
vraagstukken over eigenwaarde steken de kop op uit je verleden, om eindelijk geheeld te 
worden. Het is aan jou om de weggestopte woede, de afwijzing, en de daaruit 
voortvloeiende wrok die je in jezelf meedraagt, te helen. Het is tijd om jezelf te 'voeden', 
van jezelf te houden en te gaan vertrouwen dat de kosmos je steunt. Breng iedere dag 
tijd door in de zon en doe een beroep op de helende krachten ervan. Geef je hartenpijn, 
je teleurstellingen en razernij aan de zon, en laat de zon je helpen in je helingsproces. 
Zoek uit wat jou gelukkig maakt. Het is oké om aan jezelf te geven. Leef op en laat de 
eeuwenoude gewoonte om jezelf van de grond af op te bouwen om je vervolgens weer 
helemaal neer te halen, varen. Vergeet niet dat je mens bent in een onvolmaakte 
wereldje innerlijke verwarring en onrust komen voort uit je pogingen om alles 
intellectueel te willen begrijpen. Je heling kan evenwel niet door het verstand worden 
bewerkstelligd. Denk niet zo veel na en laat jezelf weer voelen. Werk aan een nieuwe 
bedrading, nieuwe programma's in je hersenen, zodat je emoties ieder moment geuit 
kunnen worden. Laat jezelf mens zijn! Het is tijd om in het nu te leven, en dat kan alleen 
maar als de woede en wrok uit het verleden zijn opgeruimd. Het is tijd om schoon schip 
te maken, met een nieuwe lei te beginnen om zo de schoonheid, overvloed en vervulling 
van je Zonnebestemming te ontvangen. Je bent een moedige ziel met een grootse missie 
om jezelf te helen en uiteindelijk je aandeel te leveren in de heling van de Aarde. Maak 
schoon schip met het verleden, zodat er ruimte komt voor het schitterende licht van de 
nieuwe visie!

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


