
Witte Spiegel - Etz'nab' (etzz'nab)... Etznab gaat over het overwinnen van obstakels, 
persoonlijke beperkingen, en het vinden van oplossingen voor problemen die al lange tijd 
voortwoekeren. Etznab kan boven de beperkingen uitstijgen naar een nieuw stadium van 
creatieve evolutie. In wezen vernieuwt Etznab de reeds geleverde prestaties. Dit teken 
gaat over transcendentie en verlichting. Etznab is zelf kaal en onversierd, want het is een 
heldere en bondige weerspiegeling die korte metten maakt met illusies. Grijp je kansen, 
Etznab, want je daden kunnen voorspoed, eer en rijkdom tot gevolg hebben, terwijl 
iedere aarzeling je ver van het pad van je gekozen bestemming kan afhouden.

Etznab-personen behoren qua visie tot de absolute voorhoede. Met hun zicht kunnen ze 
dwars door de illusies van de wereld heenkijken en de dingen werkelijk zien voor wat ze 
waard zijn. Ze zien helder en duidelijk wat er op Aarde gebeurt. Ze zijn scherpzinnig en 
beschikken over het vermogen om zelfs de nietigste details van ieder onderwerp te zien 
en te begrijpen. Het paradoxale is dat de spiegel altijd datgene weerspiegelt dat voor de 
spiegel opduikt, maar zelf vaak moeilijk te zien is voor anderen, en nog moeilijker voor 
zichzelf.

Etznab heeft in de kindertijd vaak strubbelingen en tegenslagen te verwerken. Sommige 
Etznabs laten zich door deze uitdagingen verslaan, anderen weten er bovenuit te stijgen. 
Ze hebben de keus, ze kunnen ofwel slachtoffer ofwel een welvarend, verlicht wezen 
worden. Het ligt in de aard van Etznab om de moeilijkheden te overwinnen en te slagen 
in het leven.

Naar buiten toe kan Etznab hard, afstandelijk en soms zelfs steriel overkomen. De 
uitdaging voor Etznab ligt erin om die harde en afstandelijke aanwezigheid, die het 
maken van vrienden zo moeilijk maakt, te verzachten. Deze façade is Etznab's 
bescherming, want Etznab is echt bang om gekend te worden. Diep weggestopt onder 
het uiterlijke zelfvertrouwen is een zon met een boel zelftwijfel te vinden. Ijdelheid en 
opgaan in zichzelf kunnen de oorzaak zijn van tal van problemen in het leven van Etznab, 
en het zijn belangrijke zwaktes. Etznabs kunnen egocentrisch zijn in hun werk, en in 
omgang met anderen. Dit is een teken van onzekerheid, en ze zullen proberen deze 
onzekerheid te maskeren met het oogsten van complimenten en de lof van anderen. In 
een nauwe relatie zijn ze vaak behoorlijk jaloers. Dit is een andere indicatie van hun 
diepe onzekerheid. Zelftwijfel, angst, emotionele problemen en zelfkritiek komen veel 
voor bij dit zonnebeeld. Wees niet zo streng voor jezelf. Je bent per slot van rekening 
menselijk. Etznab-personen geven blijk van een scherpzinnig, praktisch verstand en 
pakken met groot enthousiasme nieuwe onderwerpen op. Ze zijn in veel gevallen zeer 
belezen, nieuwsgierig en staan open voor het leren van nieuwe dingen. Deze bijna-
bezetenheid voor leren helpt Etznab om een gezond oordeel te ontwikkelen ten aanzien 
van maatschappelijke of relationele kwesties. Ze genieten intens van een discussie met 
anderen over een technisch of ingewikkeld onderwerp, en ze zijn liefhebber van een goed 
gesprek. Etznab heeft belangstelling voor de diepere betekenis van de 
fysieke/romantische aspecten van relaties. Soms kan Etznab gevangen raken in de 
doolhof van het denken.

De Etznab-persoon heeft aanleg voor het oplossen van mechanische problemen, het 
werken met gereedschappen. Ze hebben uitzonderlijke belangstelling voor de technische 
aspecten van hetgeen ze doen, en verstand van de details. Werktuigbouwkunde, 
bouwkunde en fotografie zijn veelvoorkomende beroepskeuzes voor Etznab.

Etznab is beleefd, hoffelijk en niet-competitief, en bereid compromissen te sluiten of 
zichzelf weg te cijferen. Dit zijn de sterke kanten van Etznab. Ze zijn bereid hun 
eigenbelang opzij te zetten om aan de behoeften van anderen te kunnen voldoen, of zich 
op te offeren voor hun land of de minderbedeelden. Andere Etznab’s helpen familie en 
vrienden bij het opzetten van een creatief project of een bedrijf. Deze zon is uiterst 
sociaal. Feestjes, vergaderingen, liefdesaffaires en bondgenootschappen kunnen tot een 
obsessie worden. Etznab wordt onvermijdelijk enthousiast als er anderen in de buurt zijn. 
Dit teken kan een modelvriend of minnaar zijn, maar dit kan omdraaien zodra de ander 
de innerlijke conflicten van Etznab werkelijk ziet en begrijpt.



Veel tijd wordt besteed aan strubbelingen in nauwe relaties. Vaak zijn Etznab-mensen 
totaal onrealistisch in relaties, met ideeën over hoe een relatie zou moeten zijn, die 
precies tegengesteld zijn aan hun eigen behoeften. Ze hebben zich bij voorbaat al 
weggecijferd, en zijn op een bepaald niveau kwaad dat ze dat gedaan hebben. Dit 
patroon mondt uit in relaties die voor beide partijen vol spanning en confrontaties zitten. 
De belangrijkste conflictbronnen voor Etznab zijn samenwerking en zelfopoffering versus 
eigenbelang en ijdelheid. De oplossing ligt in het leren van goede sociale vaardigheden 
waarin samenwerking en delen zonder het eigen centrum te verliezen, centraal staan. 
Een volwassen Etznab heeft deze les wellicht geleerd, maar de jongere versie blijft maar 
steeds dezelfde fouten maken rond dit thema van eigenbelang versus samenwerking.

Aan de oppervlakte lijkt Etznab kalm en beleefd, maar daaronder is vuur te vinden. Dit 
teken zal strijd en conflict uit de weg gaan door lange tijd de eigen gevoelens en emoties 
te onderdrukken, maar als de zaak op de spits wordt gedreven, kan Etznab behoorlijk 
driftig worden. Als de maat (over)vol is, explodeert dit teken door de opgekropte woede, 
of zal op zijn minst boze, kwetsende verwijten rondslingeren.

De hevige jaloezie van Etznab kan een soort dominantie tevoorschijn toveren die eerder 
voortvloeit uit angst dan uit vuur. Maar Etznab voelt zich niet op zijn gemak met het 
domineren van anderen en zal gewoonlijk eerder voor anderen werken dan zelf de baas 
zijn. Soms zal Etznab een eenpersoonsbedrijf opzetten om zo de leiding te kunnen 
hebben zonder te hoeven domineren of beheersen.

Etznab, het is tijd om dat deel van jezelf dat je wellicht vermeden hebt, onder ogen te 
zien. Leer zien wie je bent, zoals je bent. Vraag je af wat je eigen verlichting in de weg 
staat. Laat je oordelen en vaste stellingname over dingen los. Die weerhouden je ervan 
te veranderen en te groeien. Jouw waarneming is niet de enige juiste! Leer kijken vanuit 
andere invalshoeken. Vraag om helderheid en wijsheid en om het vermogen om in te 
zien hoe jij zelf bijdraagt aan je eigen illusies. Observeer jezelf als je sterke reacties hebt 
op gebeurtenissen en mensen. Welke oordelen heb je over deze reacties? Omdat het je 
moeite kost jezelf te zien, zul je het makkelijkst leren door naar anderen en je reacties 
op anderen te kijken. Neem het risico en vraag je vrienden/vriendinnen hoe zij jou zien, 
zodat je jezelf beter kunt leren begrijpen. Vergeef jezelf en anderen en laat je oordelen 
los. Kijk verder/ dieper dan het waas dat de spiegel opwerpt en maak korte metten met 
de illusies, zodat je de totale integriteit van je zonnebestemming kunt gaan belichamen.

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


