DE TZOLKIN
Een Maya jaar dat negen maanden duurt, een cyclus van 260 dagen, is gelijk aan een
zwangerschap
Een mens heeft negen maanden nodig om na de conceptie uit te groeien tot een wezen dat
klaar is om geboren te worden. Die maat is in de Tzolkin jaartelling gebruikt.
De naam Tzolkin betekent dagtelling; Tzol is tellen, Kin is het woord voor dag.
De Tzolkin is een Galactische kalender.en deze Maya kalender is eigenlijk een natuurlijke
tijd.
De natuurlijke ritmes van het menselijke lichaam zijn afgestemd op de zon en de maan.
En de natuurlijke ritmes van de aarde zijn hier ook op afgestemd.
We hebben echter ook een afstemming op veel grotere tijd en ruimte omspannende ritmes.
Het totaal van de mensheid en het leven op aarde, krijgt binnen de grote verbanden steeds
meer betekenis.
Volgens de Maya gebeurt alles op aarde in samenhang met een kosmische cycli.
Ons leven wordt met het kosmische gesynchroniseerd, oftewel erop afgestemd, door middel
van de Tzolkin.
De oude maya’s ontdekten de wiskundige aard van God, dit weerspiegeld zich in de getallen
13 en 20.
Deze heilige getallen beschrijven ons uiterlijke en innerlijke universum en deze vormen
samen de basis van de Tzolkin
Het getal 13 wordt symbolisch uitgedrukt door de cirkel en het getal 20 in een vierkant.
De 260 vakjes worden KIN genoemd en elke Kin heeft een eigen getal.
De getallen 4 – 13 – 20 zijn heilige getallen.
4 kleuren
13 tonen
20 zegels
De 260 dagen gedeeld door 20 = 13 tonen (zijn trillingen).
Er zijn 20 x 13 mogelijkheden = 260
Ook 20 periodes van 13 dagen =260
De 20 zegels vormen een menselijke eenheid, de archetypen met hun eigen kwaliteit , samen
de kwaliteit van de schepping.
In de afbeelding zijn horizontaal 13 hokjes
Vertikaal is 20 hokjes
Donkere vakjes in het midden is de ruggengraat, zijn intense gevoelens, emoties en reacties.
Andere vakjes zijn Poortdagen, de energie kan op deze dagen duidelijker voelbaar zijn dan op
andere dagen. Het zijn toegangspoorten tot een dieper bewustzijn, je kunt meer open staan
voor kosmische invloeden
.

De kleuren en de vier windrichtingen
De kleuren worden gekoppeld aan de vier windrichtingen.
De volgorde: Oost (rood), Noord (wit), West (blauw), Zuid (geel).
Rood: Begint met iets nieuws, creatief, brengt de zaak in beweging
Wit: de diepte in te gaan en balans brengen.
Blauw: omzetten, beter maken en transformeren.
Geel: uitdragen en tot rijping en bloei komen, waarna geoogst wordt.

Zegels
RODE DRAAK
De Rode Draak-energie staat voor oervertrouwen en brengt je nieuwe ideeën en creativiteit,
vernieuwing.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik geef en ontvang liefde, zonder verwachtingen of controle, zorg
goed voor mijzelf, en vertrouw erop dat ik krijg wat ik nodig heb”

WITTE WIND
Witte Wind-energie is de energie van afstand nemen, zuiverheid en verfijning.
Deze energie gaat over verandering, inspiratie, je diepere drijfveren, communicatie, je eigen
waarheid uitspreken.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik weet wat mij drijft en tegenhoudt. Ik doe wat ik zeg en zeg
wat ik doe, vanuit mijn eigen kracht”
BLAUWE NACHT
Blauwe Nacht-energie komt uit het westen, waar de zon ondergaat en brengt je uniekheid. Deze
energie gaat over je innerlijke stem horen, veiligheid en geborgenheid in jezelf, de stilte, je
binnenwereld en dromen.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ga binnen in je innerlijke krachtplaats waar je rijkdom, dromen,
ideeën en mogelijkheden zijn. Vertrouw op je innerlijke stem”.

GEEL ZAAD
Geel-Zaad-energie is verbonden met actie, verbinden, samenwerken, contact, oogsten.
Deze energie gaat over potentieel, talenten, groeikracht, ontwikkelen.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik creëer mijn eigen paradijs door mijn volledig potentieel te
ontwikkelen en leef mijn bestemming”.

RODE SLANG.
Rode Slang-energie brengt je vernieuwing, ideeën, energie en passie. Deze energie gaat over je
instinct, zintuigen en passie.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik breng mijzelf in harmonie en evenwicht door mijn instinct te
volgen en te luisteren naar mijn lichaam”

WITTE WERELDOVERBRUGGER.
Witte Wereldoverbrugger-energie is van frisheid, zuiverheid en helderheid.
Deze energie gaat over loslaten, bruggen slaan tussen verschillende werelden, verbinden,
vergeving.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik vind mijn innerlijke vrijheid door me over te geven, want
ik ben een stukje van de kosmos. Zo kom ik in mijn kracht”.
BLAUWE HAND.
Blauwe Hand-energie is van wijsheid en transformatie, naar binnen keren. Deze energie gaat
over helpen, helen, ontvangen, handelen.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik zorg ervoor dat ik de unieke hoofdrolspeler ben in mijn eigen
film, zo schep ik harmonie”.

GELE STER.
Gele-Ster-energie gaat over verbinden. Het is de energie van activiteit, doen, interactie. Deze
energie gaat over harmonie, schoonheid, oogsten en delen.
De krachtzin die hierbij hoort: “ Ik zing mijn eigen noot, zodat er een mooi harmonieus lied
ontstaat dat zijn weerga niet kent”.
RODE MAAN
Rode Maan-energie staat voor initiëren, activeren, gevoeligheid, stroming. Deze energie gaat
ver zelfvertrouwen, ruimte geven aan diepe emoties en de zuiverende werking ervan.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik herinner me de verbinding met de bron, heel mijn wonden
en word een lichtend voorbeeld voor anderen. Zo word ik de vertaler en (h)erken mezelf”.

WITTE HOND.
Witte Hond-energie is die van frisheid, zuiverheid en helderheid. Deze energie gaat over
tolerantie, trouw, hartsverlangen, loyaliteit, liefde, affectie en zielsverwantschap.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik ben trouw aan mijzelf en mijn hart. Zo ben ik de stuurman
van mijn eigen leven”.

BLAUWE AAP.
Blauwe Aap-energie is van wijsheid, transformatie, zuivering, ontlading. Deze energie gaat
over transparantie, humor, spontaniteit, onbevangenheid, speelsheid.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik ben het speelse onbevangen kind. Ik breng luchtigheid en
plezier. Dat is mijn geschenk”.

GELE MENS.
Gele-Mens energie is van activiteit, interactie, doen, oogsten, samenwerken en verbinden.
Deze energie gaat over aandacht, bewustzijn, je eigen wijsheid, rijkdom, je vrije wil,
gedachtenkracht.
De krachtzin die hierbij hoort: “ Ik heb toegang tot mijn innerlijke rijkdom, zo breng ik iets
tot stand”.

RODE HEMELWANDELAAR.
Rode Hemelwandelaar-energie staat voor geboorte, idee, vernieuwing, creativiteit. Deze
energie gaat over ontdekken, pionieren, grenzen, moed, boodschappen doorgeven.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik heb de moed buitengewone beslissingen te nemen, zo
ontdek ik het onbekende in mezelf”.

WITTE TOVENAAR.
Witte Tovenaar-energie is van frisheid, zuiverheid en helderheid. Deze energie gaat over het
weten vanuit je hart, magie, integriteit, je voelen/denken/doen met elkaar in overeenstemming
brengen.
De krachtzin die hierbij hoort:“Ik luister naar het weten in mijn hart. Zo ben ik integer en zet
mijn geneeskrachtige gaven in om mezelf en mensen in mijn omgeving stappen te laten
maken”.

BLAUWE ADELAAR.
Blauwe Adelaar-energie is van wijsheid en transformatie en naar binnen keren. Deze energie
gaat over het grote plan overzien en overzicht krijgen zonder details uit het oog te verliezen.
Vanuit eigen kracht visies waarmaken en vanuit de eigen overvloed bijdragen aan een
harmonische samenleving.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik overzie het grotere plan. Ik voorzie in hoop en licht, dat is
mijn bestemming”.

GELE KRIJGER.
Gele Krijger-energie is de energie van activiteit, interactie, doen, oogsten, samenwerken en
verbinden. Deze energie gaat over je kosmische antenne, je innerlijke leiding, onbevreesd
zijn, autoriteit, het onbewuste bewust maken.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik luister naar mijn innerlijke stem en volg vastberaden mijn
natuurlijke autoriteit”.

RODE AARDE.
Rode Aarde-energie brengt je gronding en bescherming. Deze energie gaat over
synchroniciteit, hier en nu, structuren, waarnemen, omgeving, geboorte en idee.
De krachtzin die hierbij hoort: “Vanuit innerlijke gecentreerdheid en alertheid, voel ik aan wat
de beste volgende stap zal zijn”.

WITTE SPIEGEL.
Witte Spiegel-energie is van frisheid, zuiverheid en helderheid, verfijnen. Deze energie gaat
over reflectie, inzicht, helderheid en onderscheid. Jezelf en anderen oprecht weerspiegelen.
De krachtzin die hierbij hoort: “ Ik leer zien wie ik ben en kijk vanuit andere invalshoeken. Ik
ben wat ik ben”.
BLAUWE STORM
Blauwe Storm-energie brengt je energie, ontlading, zuivering en transformatie.
De krachtzin die hierbij hoort: “Ik sta in het oog van de orkaan, zo vind ik mijn rust om te
transformeren”.
GELE ZON.
Gele Zon-energie staat voor verbinding en uitdragen. De plek van leven, opbloeien en
voleinding. Deze energie gaat over licht, warmte, liefde een eenheid.
De krachtzin die hierbij hoort: “Met al mijn licht, accepteer ik mijzelf en de ander
onvoorwaardelijk en zing zonder oordeel het lied van mijn hart”.

DERTIEN TONEN IN EEN GOLFBEWEGING
In combinatie met de verschijningsvormen van de zonnezegels, zijn er 13 tonen waarop elk
zegel zich manifesteert. De tonen zijn energiepatronen die de materie in beweging brengen en
houden. Ook hier bouwt elke toon voort op het voorgaande. Je kunt de beweging vergelijken
met een golfbeweging. Er is een opbouw en een afbouw
Toon 1: magnetische toon
Vanuit de kracht ga je beginnen.
Thema van je leven wordt bepaald door de rode draad in je leven, je doelstelling, je intentie.
(Mensen met toon 1 zijn krachtig, onafhankelijk, zelfverzekerd, doortastend en bedreven.)
Toon 2: lunaire toon
Vanuit je kracht ga je samenwerken, laat je jouw kracht zien in de buitenwereld, zichtbaar.
Mensen met toon 2 zijn charismatisch, open, vriendelijk en zeer populair en lijken iedereen te
kennen.
Toon 3: elektrische toon
Via deze kracht kom je opgang, kom je in beweging en kom je in contact met anderen.
Mensen met toon 3 zijn artistiek, expressief en kunnen alles goed onder woorden brengen.
Toon 4: zelfbestaande toon
Via deze kracht ga je ordenen, geef je structuur, vorm, normen en waarden bepalen.
Mensen met toon 4 zijn praktisch, realistisch en staan met beide benen op de grond.
Toon 5: boventoon toon
Via deze kracht ga je bepalen, richting kiezen, regie in eigen handen nemen, stuurman zijn.
Mensen met toon 5 bezitten een sterke persoonlijkheid, stralen zekerheid uit en zijn duidelijk
aanwezig in gezelschap.
Toon 6: ritmische toon
Via deze kracht ga je organiseren, balanceren en evenwicht zoeken.
Mensen met toon 6 zijn goed denkers en dragen het intuïtieve weten in zichzelf, waardoor ze
op de juiste tijd op de juiste plek zijn.
Toon 7: resonante toon
Via deze kracht ga je verbinden met de Bron, afstemmen, je staat op het hoogste punt.
Je ziet wat is geweest en waar je heen gaat, het hoogste punt, alles kunnen overzien.
Mensen met toon 7 zijn individualistisch en harde werkers, houden van diepgang in hun
relaties en van filosoferen.
Toon 8: galactische toon
Via deze kracht vind je harmonie, verenig je jezelf, je vormt een eigen wereldbeeld.
Het is een dalende energie, want we gaan weer naar beneden, naar de materie.
Mensen met toon 8 zijn integer, vaak in voor nieuwe dingen en integreren verschillende
levensopvattingen waardoor ze excentriek kunnen overkomen.

Toon 9: solaire toon
Via deze kracht breid je uit, je hebt doorzettingsvermogen, werkelijk in je leven wil doen.
Vanuit je innerlijk dingen doen, die door anderen niet begrepen kunnen worden.
Mensen met toon 9 zijn doorzetters, werken doelgericht en vanuit de juiste intentie maken ze
de dingen af.
Toon 10: planetaire toon
Via deze kracht kom je tot realisatie, je gaat manifesteren, neer zetten op aarde.
Mensen met toon 10 zetten ruw materiaal in om iets zichtbaars en tastbaars en bezitten het
vermogen om precies datgene te brengen wat nodig is om hun visie tot stand te brengen.
Toon 11: spectrale toon
Vanuit deze kracht kom je tot je kern, om los te laten en om je eigen weg te gaan.
Mensen met toon 11 zijn onafhankelijk, zelfverzekerd en zijn sterk gericht op de omgeving.
Toon 12: kristallen toon
Via deze kracht kom je tot helderheid, heb je stabiteit, ga je samenwerken en analyseren.
Mensen met toon 12 hebben een goed overzicht, zijn goede adviseurs, coöperatief en bekijken
de zaken vanuit meerdere gezichtspunten.
Toon 13: kosmische toon
Via deze kracht kom je tot volledig bewustzijn en ben je jezelf. Je hebt het totale overzicht en
alle informatie om thuis te komen. Het is het einddoel en je kijkt door de illusies heen.
Mensen met toon 13 zijn hun tijd vaak ver vooruit en zien wat achter de dingen ligt en weten
wanneer iets niet klopt.

Het Partnerkruis
De energie van je geboortedag geeft aan met welke energie jij door het leven reist.
Vier Zonnezegels helpen je daarbij in je leven om in balans te komen en te blijven.
Deze zegels vertegenwoordigen je gidskracht, je ondersteunende kracht, je uitdagende kracht
en je verborgen kracht.
In de Maya astrologie worden deze energieën samen het partnerkruis genoemd.
Gidskracht
Je Gidskracht is de energie die jou helpt om in je innerlijke kracht te komen of te blijven. Ook
mensen die het zegel van je Gidsen hebben helpen jou in je kracht te komen.
Met onderstaand lijstje kun je je Gidskracht berekenen.
Daarbij ga je uit van de Toon van je geboortezegel
Toon 1 , 6 en 11 gidsen zichzelf
Toon 2 , 7 en 12 ga 8 zegels terug tellen
Toon 3 , 8 en 13 ga 4 zegels verder tellen
Toon 4 en 9 ga 4 zegels terug tellen
Toon 5 en 10 ga 8 zegels verder tellen

Je ondersteunende kracht, je uitdagende kracht en je verborgen kracht staan vermeld onder
de tekst van jouw geboortezegel.
Elk Zonnezegel heeft zijn eigen Partnerkruis.
Ondersteunende Kracht
Met deze energie kom je tot inzicht en blijf je in balans, Maar let op de schaduwkant van dit
teken, dit kan juist ook je valkuil zijn. Dit kan jou inzicht geven
Mensen met dit Zonnezegel kunnen je heel vertrouwd aanvoelen, maar conflicten met mensen
van dit zegel zijn niet makkelijk. Het is dan verstandig om elkaar de ruimte en tijd te gunnen,
i.p.v. direct de confrontatie aan te gaan.
Uitdagende Kracht
Dit is de energie die je uitdaagt om oplossingen te vinden en geeft je de energie om dingen en
situaties daadwerkelijk te veranderen.
Mensen met dit Zonnezegel kunnen je prikkelen om je grenzen te verleggen en dit kan
wederzijds zijn, maar je kunt het ook als lastig ervaren. In dit soort kontakten kun je elkaar
ook mateloos irriteren, maar je kunt ook van elkaar leren. Zo kun je elkaar helpen om in je
kracht te komen.
Verborgen Kracht
Dit is de energie die verborgen patronen vertegenwoordigt. Je kunt een oplossing hebben
gevonden, maar het kan dan ook weer “terug bij af” voelen.
Belangrijk kan zijn om met dit Zonneteken de uitdaging aan te gaan om wat verborgen is,
bewust te maken en te transformeren.
Want dan kan het een kwaliteit voor je worden.
Mensen met dit zegel kunnen het goed met elkaar vinden, zolang je elkaar ondersteunt. Heb je
een conflict met elkaar dan kun je elkaars diepste schaduw naar boven halen.
Als je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen emoties, kun je elkaar in waarde laten en kan
je van deze relaties veel leren.

TIPS
Als je weet wat de zegels van je Partnerkruis zijn, dan kun je de beschrijvingen op de
volgende bladzijden van de Zonnezegels nalezen, misschien geeft het jou meer inzicht!
Lees alles vanuit je gevoel en kijk wat je raakt!
Voor de Rode Zonnezegels (Draak – Slang – Maan – Hemelwandelaar – Aarde)
De mensen of dagen die stimuleren in je kracht te staan zijn de Rode Zegels : Draak – Slang –
Maan – Hemelwandelaar – Aarde.
De mensen of dagen waarmee je verwant kunt voelen zijn de Witte Zegels: Wind –
Wereldoverbrugger - Hond – Tovenaar – Spiegel.
De mensen of dagen die een uitdaging voor je vormen zijn de Blauwe Zegels: Nacht – Hand –
Aap – Adelaar – Storm.
De mensen of dagen die je blinde vlek vertegenwoordigen zijn de Gele Zegels: Zaad –Ster –
Mens – Krijger – Zon.

Voor de Witte Zonnezegels (Wind – Wereldoverbrugger - Hond – Tovenaar – Spiegel)
De mensen of dagen die stimuleren in je kracht te staan zijn de Witte Zegels: Wind –
Wereldoverbrugger - Hond – Tovenaar – Spiegel.
De mensen of dagen waarmee je verwant kunt voelen zijn de Rode Zegels: Draak – Slang –
Maan – Hemelwandelaar – Aarde.
De mensen of dagen die een uitdaging voor je vormen zijn de Gele Zegels: Zaad –Ster – Mens
– Krijger – Zon.
De mensen of dagen die je blinde vlek vertegenwoordigen zijn de Blauwe Zegels: Nacht –
Hand – Aap – Adelaar – Storm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de Blauwe Zonnezegels (Nacht – Hand – Aap – Adelaar – Storm)
De mensen of dagen die stimuleren in je kracht te staan zijn de Blauwe Zegels: Nacht – Hand
– Aap – Adelaar – Storm.
De mensen of dagen waarmee je verwant kunt voelen zijn de Gele Zegels: Zaad –Ster – Mens
– Krijger – Zon.
De mensen of dagen die een uitdaging voor je vormen zijn de de Rode Zegels: Draak – Slang
– Maan – Hemelwandelaar – Aarde.
De mensen of dagen die je blinde vlek vertegenwoordigen zijn de Witte Zegels: Wind –
Wereldoverbrugger - Hond – Tovenaar – Spiegel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de Gele Zonnezegels (Zaad –Ster – Mens – Krijger – Zon)
De mensen of dagen die stimuleren in je kracht te staan zijn de Gele Zegels: Zaad –Ster –
Mens – Krijger – Zon.
De mensen of dagen waarmee je verwant kunt voelen zijn de Blauwe Zegels: Nacht – Hand –
Aap – Adelaar – Storm.
De mensen of dagen die een uitdaging voor je vormen zijn de Witte Zegels: Wind –
Wereldoverbrugger - Hond – Tovenaar – Spiegel.
De mensen of dagen die je blinde vlek vertegenwoordigen zijn de de Rode Zegels: Draak –
Slang – Maan – Hemelwandelaar – Aarde.

