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Voorwoord - Hoor het leven roept! 
 

Hoor, het leven roept, raakt je met haar stralend licht. 

Duizenden belletjes van vreugde stromen uit de bron  

en wekken nu je scheppingskracht. 

Mooi Mens, herinner je wie je bent en straal! 

 

Lieve Lezer,  

De Maya's kennen het gebed van de Zeven Galactische Richtingen. 

Dit gebed verbindt je met de hartslag van het kristallen hart van Moeder Aarde  

en met de Bron van onvoorwaardelijke universele liefde, de essentie van het leven. 

 

In die verbinding zal datgene wat je moet weten en onthouden  

op een natuurlijke manier en als vanzelf tot je komen en bij je verankerd blijven.  

Alles zal zich op de juiste tijd, op de juiste plaats en de juiste manier voor je ontvouwen... 

 

Dit boek neemt je mee op een bijzondere en eigentijdse inwijdingsreis 

door de energie en betekenis van het gebed van de Zeven Galactische Richtingen 

en de universele kennis en wijsheid van de Maya’s. 

 

Het licht de sluiers op die de werkelijkheid verborgen hielden, 

helpt je om de dingen helder te zien zoals ze zijn  

en om de blauwdruk van je diepste innerlijke natuur te herkennen en te omarmen. 

 

Wat een liefde en scheppingskracht zal er dan vrij komen!  

De dimensies van de Nieuwe Aarde openen zich  

en de weg naar universele vrede en bezield en creatief leven ligt voor je. 

 

We gebruiken de Tzolkin, de heilige kalender van de Maya’s 

om je inzicht te geven in jezelf en in het patroon van de schepping. 

Het is deze kennis die laat zien hoe het leven werkt 

en die ons de universele wetten laat begrijpen. 

 

Wij voelden de uitnodiging om met nieuwe ogen dieper te kijken naar de Tzolkin,  

zodat we dit erfgoed en geschenk van de Maya’s  

op een eenvoudige en eigentijdse manier toegankelijk kunnen maken voor iedereen. 

 

Wij, dat zijn Carla Knijn–Voerman, die prachtige helende tekeningen maakt  

en ikzelf, Silver van Lohuizen die de kosmische informatie in woorden vat.  

 

Onze samenwerking is inspirerend en onze ervaringen en inzichten lopen vaak synchroon met elkaar.  

Dat opent een krachtig kanaal voor nieuwe informatie.  
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Ervaringen in dromen, meditaties en het dagelijks leven  

laten ons stap voor stap nieuwe dimensies zien én ervaren.  

In dit boek nemen we je mee op ons avontuur.  

 
Het maakt niet uit of je al bekend bent met de Tzolkin of niet. We beginnen bij het begin en de 

benadering vanuit eenvoud zal je, ook wanneer je al vertrouwd bent met de Maya astrologie,  

vanaf het begin nieuwe inzichten geven.  

 

Waarheid en schoonheid liggen vaak zo dichtbij dat je ze over het hoofd ziet...  

Het is de kracht van eenvoud die deze weg haar diepgang geeft! 

 

Wij nodigen je uit om samen met ons het onbekende aan te gaan,  

om dan te ontdekken dat het onbekende heel vertrouwd aanvoelt, als thuis,  

om je met ons te verwonderen over het leven zoals het is, 

oneindig in haar essentie en mogelijkheden! 

 

In lak’ech, 

Silver en Carla 
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Inzicht in de Tzolkin en het wonder van de schepping 
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Inzicht in de Tzolkin en het wonder van de schepping 
 
Hoe weet een zaadje dat het een boom, een bloem, een dier of een mens moet worden... 

Het wonder van de schepping bevindt zich in onszelf en in alles om ons heen! 

Er ligt een blauwdruk van liefde en perfectie in de schepping,  

waarin alles met elkaar verbonden is en waarin alles werkt volgens universele wetten. 

 

Om je stap voor stap het perspectief van de eenheid te laten zien en ervaren, 

maak je nu kennis met de Tzolkin. Het is niet ingewikkeld, maar het vraagt wel even wat van je tijd en 

aandacht. Gun jezelf die tijd en ruimte en doe het rustig aan zodat je de informatie niet alleen met je 

hoofd zult begrijpen maar vooral ook zult voelen en herkennen met je hart.  

Alleen dán zullen nieuwe dimensies zich voor je openen... 

 

De Tzolkin is een Galactische kalender van 260 dagen.  

In dit boek gebruiken we voornamelijk de versie van José Argüelles, deel van de 13-Manen kalender.  

Deze kalender geeft je de kans om weer synchroon te komen met de natuurlijke tijd  

en je de cyclus van 260 te herinneren en eigen te maken. 

 

260 dagen is gelijk aan het aantal dagen van een zwangerschap.  

Natuurlijk is dat geen toeval! 

Het leven biedt je elke 260 dagen, stap voor stap,  

het proces van geboren worden, groeien 

en meer en meer thuis komen in onvoorwaardelijke liefde. 

 

Alles is ordelijk, werkt volgens vaste patronen  

die zich in het groot en in het klein steeds opnieuw herhalen.  

Wat bijzonder dat je de spiralen van de tijd en het proces van bewustwording  

kunt aantonen in een matrix van 260 vakjes! 

 

Elke dag heeft een eigen energie en dynamiek.  

260 vakjes vertegenwoordigen 260 energiewaardes. 

Uit deze waardes kun je informatie aflezen over bijvoorbeeld de energie van een dag,  

een periode, een jaar maar ook van jouw persoonlijke horoscoop, jouw persoonlijke blauwdruk.  

 

Een blauwdruk geeft de energieën weer die werkzaam zijn in jou en je leven, in het volledige potentieel 

aan mogelijkheden dat in je ligt en de levenslessen die je als ziel voor jezelf hebt uitgekozen. 

Wanneer je deze blauwdruk herkent zal er diep in jou een verschuiving plaatsvinden,  

een aanmoediging om vanuit vertrouwen verbinding te maken met jouw essentie en de weg van je hart.  

Het is aan jou om je blauwdruk te gebruiken voor je persoonlijke groei en op weg te gaan... 

Als mens heb je de vrije keuze... Wat jij je aandacht geeft dat groeit! Dus lief Mens, wat is jouw keuze, 

ben je klaar voor het avontuur dat je thuisbrengt in verbinding met je diepste Zijn?  Jouw ja, jouw intentie 

zal de energie en het proces meteen in beweging brengen... Dat is hoe het leven werkt! 
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Afbeelding van de Tzolkin  
 
Rode  Draak   

 

Witte Wind 

 

Blauwe Nacht 

 

Geel Zaad 

 

Rode Slang 

 

Witte Wereldoverbrugger 

 

Blauwe Hand 

 

Gele Ster 

 

Rode Maan 

 

Witte Hond 

 

Blauwe Aap 

 

Gele Mens 

 

Rode Hemelwandelaar 

 

Witte Tovenaar 

 

Blauwe Adelaar 

 

Gele Krijger 

 

Rode Aarde 

 

Witte Spiegel 

 

Blauwe Storm 

 

Gele Zon 

 

260 dagen – 260 Kingetallen 
Het woord Kin betekent dag of Mens. Het Kinnummer geeft aan de hoeveelste Tzolkindag het is.  

Dit nummer staat rechts onderin de vakjes. Je leest de Tzolkin van boven naar beneden.  

Je begint links boven. Als je kijkt naar de afbeelding van de Tzolkin, zie je dat de horizontale rijen uit 13 

hokjes bestaan en de verticale rijen uit 20 hokjes. Bovendien zie je ook steeds de 4 kleuren rood, wit, 

blauw en geel terugkomen. Er zijn 13 tonen, of stappen van bewustwording en 20 zonnezegels of 

oerkwaliteiten. Elke dag heeft de energie van een kleur, een zonnezegel en een toon, in steeds een 

andere combinatie.   
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Na 260 dagen heb je alle verschillende combinaties van tonen en zonnen gehad.  

Er zijn 20 x 13 mogelijkheden = 260 en ook 20 periodes van 13 dagen = 260 dagen. 

De 260 energiewaardes heb ik allemaal beschreven in het boek ‘Droom je leven’. 

Je kunt het boek naast dit boek gebruiken als een extra meerwaarde om de teksten bij 

exacte persoonlijke waardes op te zoeken maar je hebt het niet nodig om dit boek te 

kunnen lezen en gebruiken. 

 

De cyclus van 4 – 4 kleuren – 4 windrichtingen 
Dit is de cyclus van 4 kleuren en de 4 windrichtingen, die zich van boven naar beneden steeds herhaalt. 

Je herkent de kleuren in de afbeeldingen van de zonnezegels die voor de horizontale rijen van het 

schema staan. 

 

Het Rode Oosten 

De rode kleur van initiatie (beginnen, ontstaan) 

 

Het Witte Noorden  

De witte kleur van verfijning (verdiepen, verinnerlijken) 

 

Het Blauwe Westen 

De blauwe kleur van transformatie (veranderen, omzetten) 

 

Het Gele Zuiden 

De gele kleur van opbloei (rijpen, oogsten, ontvangen, voltooien) 

 

De cyclus van 13 – 13 tonen – 13 bewegingen – 13 stappen – 13 gewrichten 
Alles is energie. Energie is trilling. Trilling is klank. Trilling is beweging. Het getal 13 is verbonden met 

beweging en met de spiralen van de tijd. Op aarde ervaren we tijd als middel om bewust te worden, om 

lessen in liefde te leren en bewuste scheppers te worden. Als we het ritme en de betekenis van de tijd 

kennen, kennen we ook de beweging van de schepping. 

 

Elk scheppingsproces bestaat uit 13 stappen of 13 tonen. Elke toon vertegenwoordigt een 

bewegingsenergie of dynamiek en heeft een essentiële waarde of klankboodschap, zoals beginnen, je 

uitdaging aangaan, in beweging komen etc. We kunnen de 13 tonen o.a. herkennen in de cyclus van 13 

dagen, in de cyclus van 13 jaren en de cyclus van 13 manen in een jaar.  

De nummers van de tonen kan je in de afbeelding van de Tzolkin terugvinden De nummers van de tonen kan je in de afbeelding van de Tzolkin terugvinden De nummers van de tonen kan je in de afbeelding van de Tzolkin terugvinden De nummers van de tonen kan je in de afbeelding van de Tzolkin terugvinden in het in het in het in het midden midden midden midden vanvanvanvan    elk vakje.elk vakje.elk vakje.elk vakje.    

 

Ook in ons lichaam vind je de energie en betekenis van de13 tonen terug in de 13 gewrichten.  

Zo binnen zo buiten. Alles is met elkaar verbonden en alles spiegelt elkaar! 

 

De Maya geven de tonen weer in stippen en strepen.  

1 is één stip, 2 is twee stippen, 5 is een streepje. Een streepje met één stip erboven is 6,  en zo verder. 
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Toon 1 – rechter enkel 

Begin, thema, doel bepalen en energie verzamelen 

 
Toon 2 – rechter knie 

Je uitdaging aangaan, tegenstellingen in balans brengen 

 

Toon 3 – rechter heup 

In beweging komen, de weg van je hart activeren 

 

Toon 4 – rechter pols 

De vorm bepalen, met respect voor je eigen grenzen, normen en waarden 

 

Toon 5 – rechter elleboog 

In je kracht komen, vanuit innerlijke kracht richting geven aan je leven 

 

Toon 6 – rechter schouder 

In balans komen en de energie laten stromen, organisatiekracht 

 

Toon 7 – nek 

Verbinding maken, afstemmen op de Bron 

 

Toon 8 – linker schouder 

In harmonie en in je centrum komen - Vrede 

 

Toon 9 – linker elleboog 

Doorzettingsvermogen, een heldere intentie, verbinding met overvloed 

 

Toon 10 – linker pols 

Manifestatiekracht 

 

Toon 11 – linker heup 

Loslaten, bevrijding, tot je essentie komen 

 

Toon 12 – linker knie 

Helderheid, een nieuwe stabiliteit ervaren, samenwerken en ontvangen 

 

Toon 13 – linker enkel 

Zijn, thuiskomen, vrede in jezelf, doel bereiken, uitrusten en energie verzamelen  
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De cyclus van 20 zonnezegels – de oersignalen vanuit de Bron 
De 20 zonnezegels vertegenwoordigen 20 essentiële kwaliteiten, 20 ‘stukjes van de Zon’ die we 

allemaal in ons dragen, waar we ons bewust van mogen worden, die we mogen ontplooien en waarmee 

we kunnen creëren in de vorm. Het zijn de oersignalen die uit de Bron van het leven stromen en die je 

toegang geven tot je scheppingskracht. Wanneer we groeien in deze kwaliteiten, komen we steeds meer 

in balans, ontdekken we de kracht van eenvoud en van het potentieel dat in ons ligt. Het zijn de 

kwaliteiten die ons verbinden met de onveranderlijke werkelijkheid van Liefde.  

 

De 20 zonnezegels staan voor de horizontale rijen van de afbeelding van de Tzolkin. 

Je kunt ze ook in het lichaam terugvinden, in de 10 vingers en 10 tenen. 

Ze geven onze scheppingskracht ‘handen en voeten’! 
 

 

1-  Rode Draak - Oervertrouwen – rechter wijsvinger 

 
2-  Witte Wind -  Bezieling –rechter middelvinger 
 
3-  Blauwe Nacht – Uniekheid –rechter ringvinger 
 
4-  Geel Zaad – Groeikracht –rechter pink 
 
5-  Rode Slang – Passie – rechter grote teen 
 
6-  Witte Wereldoverbrugger – Loslaten en Overgave – rechter tweede teen 
 
7-  Blauwe Hand – Openheid – rechter derde teen 
 
8-  Gele Ster – Harmonie en Schoonheid – rechter vierde teen 
 
9-  Rode Maan – Lichtkracht en Zelfvertrouwen – rechter kleine teen 
 
10- Witte Hond – Loyaliteit en Liefde voor jezelf – linkerduim 
 
11- Blauwe Aap – Spontaniteit en Transparantie – linker wijsvinger 
 
12- Gele Mens – Aandacht en Scheppingskracht – linker middelvinger 
 
13- Rode Hemelwandelaar – Moed en Ontdekkingskracht – linker ringvinger 
 
14- Witte Tovenaar – Integriteit en Het Weten van het Hart – linker pink 
 
15- Blauwe Adelaar – Visie -  linker grote teen 
 
16- Gele Krijger – Innerlijke leiding – linker tweede teen 
 
17- Rode Aarde – Aarding en Moeiteloosheid – linker derde teen 
 
18- Witte Spiegel – Inzicht en Onderscheidingsvermogen – linker vierde teen 
 
19- Blauwe Storm – Transformatie – linker kleine teen 
 
20- Gele Zon – Universele Liefde en Toewijding – rechterduim 
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Spiegel van het Zelf 

 
De 20 stukjes van de Zon, 

ze zijn allemaal deel van jou! 
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Deel II 
 De inwijdingsweg  

door de Zeven Galactische Richtingen 
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Het Gebed van de Zeven Galactische Richtingen 
 

Vanuit het Oosten, Huis van Licht,   

moge Wijsheid in ons dagen 

zodat we alles helder kunnen zien zoals het is 

 

Vanuit het Noorden, Huis van de Nacht,  

moge wijsheid in ons rijpen 

zodat we alle antwoorden kunnen vinden 

in het weten van ons hart 

 

Vanuit het Westen, Huis van Transformatie,  

moge wijsheid getransformeerd worden tot de juiste actie 

zodat we kunnen doen wat moet worden gedaan 

 

Vanuit het Zuiden, Huis van de Eeuwige Zon,  

moge de juiste actie de oogst binnenhalen 

zodat we kunnen proeven  

van de vruchten van het planetaire zijn 

 

Vanuit Boven, Huis van de Hemel,  

waar sterrenmensen en voorouders samenkomen 

moge hun zegeningen nu tot ons komen 

 

Vanuit Beneden, Huis van de Aarde,  

moge de hartslag van haar kristallen kern 

ons zegenen met harmonieën  

om alle oorlog en innerlijke strijd te beëindigen 

 

Vanuit de Centrale Galactische Bron,  

die overal tegelijkertijd is 

moge alles gekend zijn in het licht van wederzijdse liefde 

 

AH YUM HUNAB K'U EVAM MAYA E MA HO! (3x) 
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Stap voor stap met de kracht en het geduld van schildpad 
Geduld is onderdeel van het groeiproces! In dat opzicht kunnen we veel leren van de schildpad. 

Schildpad is wijs, zij is altijd thuis want zij draagt haar huis op haar rug mee.  

Bij de Noord-Amerikaanse indianen is schildpad bovendien een symbool voor de baarmoeder.  

Als zij de zweethut inkruipen is de mooie ronde hut de schildpad zelf, die gelijk staat aan de baarmoeder 

van Moeder Aarde. Als we onze weg terug willen vinden naar verbinding met onze diepste innerlijke 

natuur is schildpad een dankbare hulp. Je kunt haar vragen om als krachtdier mee te reizen op je weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We volgen de energie en beweging van de 4 kleuren en windrichtingen 
Stap voor stap gaan we met schildpad op weg door de 4 windrichtingen. 

 

De rode zonnezegels wijzen de weg in het rode oosten. 

Ze ondersteunen je om nieuwe dingen te beginnen en de dingen helder te zien zoals ze zijn.  

 

De witte zonnezegels wijzen de weg in het witte noorden. 

Ze ondersteunen je om je wijsheid te verdiepen. 

 

De blauwe zonnezegels wijzen de weg in het blauwe westen. 

Ze ondersteunen je om verandering toe te laten en te doen wat moet worden gedaan. 

 

De gele zonnezegels wijzen de weg in het gele zuiden. 

Ze ondersteunen je om de transformatie te voltooien, te rijpen, te oogsten en te ontvangen. 

 

Om dan de zegeningen te ontvangen uit de 3 andere richtingen,  

vanuit de Hemel, de Aarde en de Centrale Galactische Bron...  
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Ontmoeting 
in het Huis van Licht 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vanuit het Oosten, Huis van Licht,   

moge Wijsheid in ons dagen 

zodat we alles helder kunnen zien zoals het is 
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Ont-moeting in het Huis van Licht 
Hier, in het Huis van Licht, begint de reis door de Zeven Galactische Richtingen, een bijzonder avontuur 

dat je uitnodigt om jezelf en de ander wezenlijk te ont-moeten, om je te herinneren wie je bent en waarom 

je hier bent. Om helder te zien halen we de deeltjes niet langer uit elkaar om ze te onderzoeken. Die weg 

van uit elkaar halen en onderzoeken van de details heeft ons veel geleerd, maar nu is het van essentieel 

belang dat we juist leren door te kijken naar dat wat verbindt. Dan zullen de nieuwe dimensies zich voor 

je openen, waar het heel natuurlijk en vanzelfsprekend is om te Zijn wie je Bent... 

 

De rode zDe rode zDe rode zDe rode zonnezegels wijzen onnezegels wijzen onnezegels wijzen onnezegels wijzen je je je je de weg in het de weg in het de weg in het de weg in het ooooostenostenostenosten. . . . Ze hebben allemaal kwaliteitZe hebben allemaal kwaliteitZe hebben allemaal kwaliteitZe hebben allemaal kwaliteitenenenen    die je helpedie je helpedie je helpedie je helpennnn    om om om om 

dingen vanuit een gezonde basis te beginnen en de dingen helder te zien zoals ze zijn.dingen vanuit een gezonde basis te beginnen en de dingen helder te zien zoals ze zijn.dingen vanuit een gezonde basis te beginnen en de dingen helder te zien zoals ze zijn.dingen vanuit een gezonde basis te beginnen en de dingen helder te zien zoals ze zijn.    

 

 

 

Rode Draak  

Geboorte, Geborgenheid en Oervertrouwen 
Ik ontspan en vertrouw... Het leven geeft me alles wat ik nodig heb! 

Vanuit vertrouwen kan ik nieuwe dingen beginnen. 

 

 

 

We gaan terug naar het begin, naar je geboorte.  

De energie van jouw geboortedag heet jou welkom op Aarde  

en geeft je waardevolle informatie over de lessen in liefde die jij komt leren,  

over je kwaliteiten, mogelijkheden en je innerlijke kracht. 

 

Je geboorte-energie berekenen 
Nu je een beetje inzicht hebt in de verschillende energieën die je kunt aflezen uit de Tzolkin, kun je heel 

simpel de energie berekenen van de dag waarop je geboren bent. En dus van elke dag! 

Wat je nodig hebt is het kinnummer van de dag. Hiervoor gebruiken we de tabellen op de pagina 26. 

 

*Zoek in de 1e tabel het geboortejaar op, daar staat een getal achter. 

*Zoek daarna in de 2e tabel de geboortemaand op, ook daar staat een getal achter. 

*De hoeveelste dag van de maand is het? 

*Tel nu het getal van het jaar, het getal van de maand en de dag bij elkaar op. 

 

Voorbeeld: 1 januari 1962Voorbeeld: 1 januari 1962Voorbeeld: 1 januari 1962Voorbeeld: 1 januari 1962    

Achter 1962 staat 62, achter januari staat 0. Dus: 62+0+1= 63 

Nu je het kingetal hebt, zoek je dit getal op in de afbeelding van de Tzolkin op pagina 15. 

Het kingetal staat rechtsonder in de vakjes.  

In het midden van het vakje staat het nummer van de toon. 
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Als je kinnummer 63 opzoekt zie je het getal 11 in het midden van het vakje staan.  

Nu weet je dat de toon, de bewegingsenergie van de dag, 11 is. 

Als je nu naar het zonnezegel gaat dat links aan het begin van de rij staat kun je aflezen wat jouw 

zonnezegel is en welke kleur jouw zonnezegel heeft. In het voorbeeld is dat dus Blauwe Nacht. 

Nu weet je wat je geboorte-energie is, namelijk Blauwe Nacht Toon 11. 

    

Let op!Let op!Let op!Let op! Als het getal hoger is dan 260, trek er dan 260 vanaf! Kom je bijvoorbeeld uit op 428, dan trek je 

daar 260 vanaf. Het kinnummer is dan dus 168: Gele Ster Toon 12. 

 

Schrikkeljaar:Schrikkeljaar:Schrikkeljaar:Schrikkeljaar: 29 februari heeft dezelfde dagenergie als 28 februari! 

 

Reken nReken nReken nReken nu je eigen geboorteu je eigen geboorteu je eigen geboorteu je eigen geboorte----energie uitenergie uitenergie uitenergie uit    

Wat is je zonnezegel en wat is je toon? Zonnezegel en toon bepalen samen je innerlijke kracht en de 

energie waarmee jij door het leven reist. De bewegingsenergie of dynamiek van de toon activeert de 

scheppingskracht van het zonnezegel. Wanneer je jouw geboorte-energie hebt teruggevonden in de 

Tzolkin kun je de beschrijving gaan lezen. Zoek deZoek deZoek deZoek de    beschrijving van het zegel en de toon van je geboortebeschrijving van het zegel en de toon van je geboortebeschrijving van het zegel en de toon van je geboortebeschrijving van het zegel en de toon van je geboorte----

energieenergieenergieenergie    op via deop via deop via deop via de    inhoudsopgaveinhoudsopgaveinhoudsopgaveinhoudsopgave    op pagina 8op pagina 8op pagina 8op pagina 8....    

    

Als je geboren bent op een poortdagAls je geboren bent op een poortdagAls je geboren bent op een poortdagAls je geboren bent op een poortdag    of een kerndagof een kerndagof een kerndagof een kerndag    

52 dagen in de Tzolkin zijn zogenaamde Galactische Activerings Poortdagen. Dit zijn in de afbeelding 

van de Tzolkin de vakjes die paars gekleurd zijn. Wat het betekent als je op een poortdag bent geboren 

kun je lezen op pagina 144. 

 

De kinnummers 121 t/m 140 bevinden zich in het midden van de Tzolkin. 

Dit zijn in de afbeelding van de Tzolkin de vakjes die oranje gekleurd zijn. 

Wat het betekent als je op een kerndag bent geboren kun je lezen op pagina 145. 

    

Je Galactische verjaardag 
Eén keer in de 260 dagen komt jouw geboorte-energie voorbij. Dat noemen we jouw Galactische 

verjaardag. Dit is dus elk jaar op een andere datum. Deze dag kun je gebruiken om jezelf weer eens heel 

bewust welkom te heten en iets speciaals voor jezelf te doen. 

 

Je jaarenergie uitrekenen 
Als je begrijpt hoe je je geboorte-energie kunt uitrekenen, kun je op precies dezelfde manier je 

jaarenergie uitrekenen. Neem daarvoor de datum van je laatste  (gewone) verjaardag!  

 

Je jaarenergie loopt van verjaardag tot verjaardag en vertelt je waar je nu staat in het leven en welke 

beweging er gaande is. Lees voor je jaarzegel de essentie beschrijving. Lees voor je jaartoon de 

beschrijving en affirmatie op blz 43 en 44. Of zoek de beschrijving van het kinnummer op in ‘Droom je 

leven’. (Pas de tekst aan van dag-energie naar jaar-energie)....    Je geboorte-energie resoneert altijd mee 

natuurlijk. Voel altijd even wat voor jou het belangrijkste is in het moment. Is het je jaarenergie die tot je 

spreekt of is het juist je geboorte-energie. Het gaat erom wat je raakt. Daar kan je wat mee! 
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GeboortejaarGeboortejaarGeboortejaarGeboortejaar                                    nr.nr.nr.nr.        MaandMaandMaandMaand                                                                    nr. nr. nr. nr.     

2056 - 2004 - 1952 -    52  JANUARI       0 

2055 - 2003 - 1951 - 207  FEBRUARI    31 

2054 - 2002 - 1950 - 102  MAART     59 

2053 - 2001 - 1949 - 257  APRIL     90 

2052 - 2000 - 1948 - 152  MEI  120 

2051 - 1999 - 1947 -   47  JUNI  151 

2050 - 1998 - 1946 - 202  JULI  181 

2049 - 1997 - 1945 -   97  AUGUSTUS 212 

2048 - 1996 - 1944 - 252  SEPTEMBER 243 

2047 - 1995 - 1943 - 147  OKTOBER    13 

2046 - 1994 - 1942 -   42  NOVEMBER    44 

2045 - 1993 - 1941 - 197  DECEMBER    74 

2044 - 1992 - 1940 -   92           

2043 - 1991 - 1939 - 247 

2042 - 1990 - 1938 - 142 

2041 - 1989 - 1937 -    37 

2040 - 1988 - 1936 - 192 

2039 - 1987 - 1935 -   87 

2038 - 1986 - 1934 - 242 

2037 - 1985 - 1933 - 137 

2036 - 1984 - 1932 -    32 

2035 - 1983 - 1931 - 187 

2034 - 1982 - 1930 -    82 

2033 - 1981 - 1929 - 237 

2032 - 1980 - 1928 - 132 

2031 - 1979 - 1927 -   27 

2030 - 1978 - 1926 - 182 

2029 - 1977 - 1925 -   77 

2028 - 1976 - 1924 - 232 

2027 - 1975 - 1923 - 127 

2026 - 1974 - 1922 -   22 

2025 - 1973 - 1921 - 177 

2024 - 1972 - 1920 -   72 

2023 - 1971 - 1919 - 227 

2022 - 1970 - 1918 - 122 

2021 - 1969 - 1917 -   17 

2020 - 1968 - 1916 - 172 

2019 - 1967 - 1915 -   67 

2018 - 1966 - 1914 - 222 

2017 - 1965 - 1913 - 117 

2016 - 1964 - 1912 -    12 

2015 - 1963 - 1911 - 167 

2014 - 1962 - 1910 -    62 

2013 - 1961 - 1909 - 217 

2012  - 1960 - 1908 - 112 

2011 - 1959 - 1907 -     7 

2010 - 1958 - 1906 - 162 

2009 - 1957 - 1905 -    57 

2008 - 1956 - 1904 - 212 

2007 - 1955 - 1903 - 107 

2006 - 1954 - 1902 -      2 

2005 - 1953 - 1901 - 157  
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Je Aardefamilie en de cyclus van vier jaar 
Als je de jaarenergie van verschillende jaren gaat bekijken zal je merken dat er steeds 4 dezelfde zegels 

zijn die jouw jaarenergie bepalen. Deze vier zonnezegels noemen we je Aardefamilie. 

 

Je familie bestaat uit een rood zegel, een wit zegel, een blauw zegel en een geel zegel. In deze logische 

volgorde van beginnen, verdiepen, transformeren en voltooien krijg je jaarlijks de kans om je te 

ontwikkelen, bewust te leven en je scheppingskracht  te (h)erkennen en toe te passen. Hieronder kun je 

lezen van welke familie jouw zegel onderdeel is. Voor je jaarzegel lees je alleen de essentie beschrijving 

en/of de inspiratie van het kinnummer in ‘Droom je leven’. Het spreekt voor zich dat je herkenning zult 

vinden in mensen die een geboortezegel hebben dat deel is van jouw familie!  

 

Families 
Behoor je tot de familie van de Rode SlangRode SlangRode SlangRode Slang (passie), Witte HondWitte HondWitte HondWitte Hond (loyaliteit, trouw zijn aan jezelf), Blauwe Blauwe Blauwe Blauwe 
AdelaarAdelaarAdelaarAdelaar (visie) en Gele ZonGele ZonGele ZonGele Zon (onvoorwaardelijke universele liefde), dan leer jij je lessen en je 
communiceert via het kruinchakra. Jouw proces van groei en bewustwording draait om uitersten. Het is 
belangrijk dat je leert om die uitersten in jezelf en anderen te accepteren en het goede te zien in de mens. 
Zo zal je leren om de boodschap van onvoorwaardelijke liefde uit te dragen! Misschien ervaar je het als 
een beproeving om trouw te zijn aan je eigen visie en idealen maar toch zal dat je meestal lukken. 
Je hebt de volhardendheid om de liefde altijd weer centraal te stellen. 
 

Behoor je tot de familie van de Rode DraakRode DraakRode DraakRode Draak (oervertrouwen), Witte WereldoverbruggerWitte WereldoverbruggerWitte WereldoverbruggerWitte Wereldoverbrugger (loslaten), Blauwe Blauwe Blauwe Blauwe 

AapAapAapAap (transparantie) en Gele KrijgerGele KrijgerGele KrijgerGele Krijger (innerlijke leiding), dan is het voor jou belangrijk om in het leven je 

eigen weg te gaan en jezelf neer te zetten. Je leert je lessen en je communiceert via het keelchakra. 

Gebruik de kracht van humor want wanneer je té serieus en gedreven bent dan raak je uit balans. Het 

leven vraagt jou om jezelf volledig te ontplooien en je creativiteit te laten stromen. Je innerlijke leiding wijst 

je stap voor stap de weg. Luister naar die innerlijke stem, ga je weg in overgave en geef uitdrukking aan 

je ware ZELF.  

 

Behoor je tot de familie van de Rode AardeRode AardeRode AardeRode Aarde (moeiteloosheid), Witte WindWitte WindWitte WindWitte Wind (bezieling), Blauwe HandBlauwe HandBlauwe HandBlauwe Hand 

(openheid) en Gele MensGele MensGele MensGele Mens (aandacht), dan is het voor jou belangrijk om volgens je eigen normen en 

waarden te leven en daarin te laten zien wie je bent. Je leert je lessen en je communiceert via het 

hartchakra. Aanwezig zijn in het hier en nu brengt je in de flow van je leven. Luister altijd naar je hart en je 

intuïtie als je keuzes moet maken en weet dat je altijd weer opniéuw kunt kiezen als dat nodig is. 

Zo creëer je voor jezelf de weg van moeiteloosheid en maak je ook de weg voor anderen vrij. 

 

Behoor je tot de familie van de Rode HemelwandelaarRode HemelwandelaarRode HemelwandelaarRode Hemelwandelaar (moed), Witte SpiegelWitte SpiegelWitte SpiegelWitte Spiegel (inzicht), Blauwe NachtBlauwe NachtBlauwe NachtBlauwe Nacht 

(uniekheid) en Gele SterGele SterGele SterGele Ster (harmonie en schoonheid), dan zal het leven je steeds weer uitdagen om je 

grenzen te verleggen en het onbekende aan te gaan. Zo leer jij om jezelf en anderen te doorgronden.  

Wat je voor jezelf ontdekt, ontdek je ook voor een ander. Hierin ligt jouw opdracht voor de wereld. 

Je activeert je groei en bewustwording door jouw talenten en vaardigheden naar buiten te brengen en je 

eigen unieke plek in de wereld in vrijheid en gelijkheid te nemen. Je leert je lessen en je communiceert via 

de zonnevlecht. Laat je licht maar stralen! 
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Behoor je tot de familie van de Rode MaanRode MaanRode MaanRode Maan (zelfvertrouwen), Witte TovenaarWitte TovenaarWitte TovenaarWitte Tovenaar (integriteit), Blauwe StormBlauwe StormBlauwe StormBlauwe Storm 
(transformatie) en Geel ZaadGeel ZaadGeel ZaadGeel Zaad (groeikracht), dan is het voor jou belangrijk om helemaal JA te zeggen 
tegen het leven. Je leert je lessen en je communiceert via het wortelchakra. De uitdagingen en 
beproevingen zijn er in je leven om te ontdekken wie je echt bent, om te leren om jezelf te durven zijn en 
jezelf te laten zien. Wanneer je Ja zegt tegen deze mooie opdracht dan zal je voor anderen een 
inspirerend voorbeeld zijn en zal je de mensen om je heen op een natuurlijke manier uitnodigen om ook 
vrij, blij en bewust te leven. 
 

Tip: Alle families zijn verbonden met een chakra. Lees waar de verschillende families je bij kunnen helpen 
in je dagelijks leven. Wat is jouw thema in het huidige moment en welk chakra vraagt om aandacht? 
Als je dat herkent kun je met de zegels van een familie werken. Lees de essentie beschrijvingen en 
mediteer op de tekeningen. 
 

 

 

Rode Slang  

Passie, Levensvreugde en Lichaamswijsheid 
Ik luister naar de signalen die mijn lichaam me geeft en kies voor 

bezigheden waar ik blij van word en waar ik energie van krijg.  

Ik geniet van het leven!  

 

 

Alles is energie! Kom uit je denken en voel! 
Als je goed in je energie zit is het zoveel makkelijker om vertrouwen te hebben. 

Daarom is het zo belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.  

Inzicht in jouw persoonlijke blauwdruk voor balans helpt je daarbij. 

 

Nu je jouw geboorte-energie kent, kun je regelmatig even de tijd nemen om de tekst te lezen. 

Gun jezelf de tijd en de ruimte om de informatie en de energie van de tekst te voelen,  

meer dan het met je hoofd te willen begrijpen. Laat het toe en voel waar het je raakt. 

Herken je de tekst? Wat is op dit moment belangrijk voor je? Er zitten verschillende laagjes in de tekst. 

Elke keer dat je het leest kun je er weer nieuwe dingen in ontdekken! 

 

Elk zonnezegel heeft een lichtkracht en een schaduwkracht. Licht en donker zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Beide zijn essentiële krachten die je de dans van het leven laten ervaren en die je uitnodigen 

tot groei en bewustwording. Lichtkracht en schaduwkracht, je hebt ze beide nodig om je innerlijke kracht 

te ervaren en de dingen helder te kunnen zien zoals ze zijn... 

 

Wanneer je herkent dat je de schaduwkracht van jouw zonnezegel ervaart, oordeel daar dan niet over. 

In de schaduwkracht liggen jouw persoonlijke lessen die je tot een Bewust Mens maken en die je leren 

hoe het leven werkt. Oordeel houdt je weg van je eigenwaarde en je innerlijke kracht. Kijk liever naar dat 

wat werkt en wat niet werkt voor jou, wat dient en wat niet dient. Zo kun je zonder oordeel bewuste 

keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor je leven.  
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Blauwdruk voor innerlijke kracht en balans 
Jouw blauwdruk voor balans bevat een aantal zegels of energieën die je helpen om in balans te komen, 

om in balans te blijven én die je helpen om je innerlijke kracht te versterken. Je hebt een gidskracht, een 

voedende kracht, twee ondersteunende krachten, een bezielende kracht en een helende kracht. 

 

GidskrachtGidskrachtGidskrachtGidskracht    

Dit is de energie die jou helpt om in je innerlijke kracht te komen of te blijven.  

Ook mensen die het zegel van je gidskracht hebben helpen jou om in je kracht te komen! 

Met het onderstaande 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 

Toon 3, 8 en 13, ga 4 zegels verder 

Toon 4 en 9, ga 4 zegels terug 

Toon 5 en 10, ga 8 zegels verder 

 

De volgorde van de zegels: Rode Draak / Witte Wind / Blauwe Nacht / Geel Zaad / Rode Slang / 

Witte Wereldoverbrugger / Blauwe Hand / Gele Ster / Rode Maan / Witte Hond / Blauwe Aap /  

Gele Mens / Rode Hemelwandelaar / Witte Tovenaar / Blauwe Adelaar / Gele Krijger / Rode Aarde / 

Witte Spiegel / Blauwe Storm / Gele Zon. 

 

Voorbeeld: Gidskracht van Blauwe Aap toon 2Voorbeeld: Gidskracht van Blauwe Aap toon 2Voorbeeld: Gidskracht van Blauwe Aap toon 2Voorbeeld: Gidskracht van Blauwe Aap toon 2    

Zoek toon 2 op in het schema. Lees: Toon 2 – ga 8 zegels terug 

Vanaf Blauwe Aap tel je dus 8 zegels terug. Gidskracht is dus de Blauwe Nacht. 

Je gidskracht heeft altijd dezelfde kleur als je geboortezegel!Je gidskracht heeft altijd dezelfde kleur als je geboortezegel!Je gidskracht heeft altijd dezelfde kleur als je geboortezegel!Je gidskracht heeft altijd dezelfde kleur als je geboortezegel!    

    

Reken nu zelf je gidskracht uit. Reken nu zelf je gidskracht uit. Reken nu zelf je gidskracht uit. Reken nu zelf je gidskracht uit.     

 

JJJJe e e e voedende, ondersteunende, bezielende, en helende krachten staan vermvoedende, ondersteunende, bezielende, en helende krachten staan vermvoedende, ondersteunende, bezielende, en helende krachten staan vermvoedende, ondersteunende, bezielende, en helende krachten staan vermeld onder de tekst van je eld onder de tekst van je eld onder de tekst van je eld onder de tekst van je 

geboorte zegel. Elk zegel heeft zijn eigen blauwdruk vgeboorte zegel. Elk zegel heeft zijn eigen blauwdruk vgeboorte zegel. Elk zegel heeft zijn eigen blauwdruk vgeboorte zegel. Elk zegel heeft zijn eigen blauwdruk voor innerlijke kracht en balans.oor innerlijke kracht en balans.oor innerlijke kracht en balans.oor innerlijke kracht en balans.        

Lees nu eerst over de betekenis van de energieën.Lees nu eerst over de betekenis van de energieën.Lees nu eerst over de betekenis van de energieën.Lees nu eerst over de betekenis van de energieën.    

 

Voedende krachtVoedende krachtVoedende krachtVoedende kracht    

Je voedende kracht verbindt je met het oervertrouwen dat het leven als een goede moeder voor je zorgt.  

Het helpt je om je veilig te voelen, om te ontspannen en te kunnen ontvangen wat er naar je toe komt. 

Vertrouwen is de gezonde basis voor jezelf en voor wat je dan ook maar wilt beginnen in het leven.  

Als je het mist bouw je op een wankel fundament en roept het leven je terug om de verbinding met 

vertrouwen te herstellen. Bedenk ook dat je de dingen niet helder kunt zien wanneer je vertrouwen mist. 

Angst verkleurt de werkelijkheid... Om deze sleutel kun je dus niet heen. Doe er je voordeel mee! Stel je 

open voor de energie van dit zegel, dat je hoofd en hart weer op één lijn brengt en je vertrouwen herstelt.  
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Met mensen die dit zegel hebben zul je het goed kunnen vinden zolang je elkaar ondersteunt. Wanneer 

je een conflict met elkaar hebt, neem dan ieder verantwoordelijkheid voor je eigen emoties en laat elkaar 

in je waarde. Zo kan je veel van elkaar leren!  

    

De eerste ondersteunende kracht De eerste ondersteunende kracht De eerste ondersteunende kracht De eerste ondersteunende kracht     

De eerste ondersteunende kracht brengt je in verbinding met jouw Unieke Zijn, met je intuïtie en met de 

kwaliteiten en mogelijkheden die in je liggen en helpt je om te laten zien wie je bent. 

 

De tweede ondersteunende kracht De tweede ondersteunende kracht De tweede ondersteunende kracht De tweede ondersteunende kracht  

In de natuurlijke flow van het leven veranderen dingen voortdurend. Jouw balans wordt dus ook bepaald 

door je vermogen om open te blijven voor verandering. Bedenk dat elke transformatie dient om te kunnen 

zijn wie je bent en te leven vanuit je hart. Ons systeem is vaak niet blij met veranderingen en houdt de 

dingen het liefst lekker vertrouwd en veilig bij het oude. Als je dit herkent kun je een andere keuze maken. 

Je tweede ondersteunende kracht helpt je om vanuit innerlijke kracht en balans mee te stromen met 

veranderingen en geeft je de inzichten die je daarvoor nodig hebt.  

 

Maar let op: de schaduwkanten van je ondersteunende krachten vertegenwoordigen juist je valkuilen!  

  

Mensen met het zonnezegel van één van je ondersteunende krachten zullen je heel vertrouwd aanvoelen 

en zijn als een zielemaatje. Conflicten met mensen met deze zegels zijn niet makkelijk. Vaak is het dan 

verstandig om elkaar wat tijd en ruimte te gunnen en even een time-out te nemen i.p.v. direct de 

confrontatie aan te gaan. Dat komt omdat je elkaar in de schaduwkant je valkuil spiegelt. 

 

Bezielende krachtBezielende krachtBezielende krachtBezielende kracht    

De twee ondersteunende krachten nodigen je samen uit om te leven vanuit bezieling en creativiteit.  

Wanneer ze in balans zijn activeren ze diep van binnen een bezielende kracht die je in het Hier en Nu 

brengt met je voeten stevig op de aarde. 

 

Mensen met het zonnezegel van je bezielende kracht inspireren je om ongecompliceerd te communiceren 

vanuit je hart, om jouw waarheid te leven en je creativiteit te laten stromen! 

 

HelendeHelendeHelendeHelende    krachtkrachtkrachtkracht    

Deze energie brengt heling, verbindt je met de tegenpool in jezelf, waardoor dualiteit verandert in 

eenheid en je in je kracht komt. Het is de energie waardoor je oplossingen kunt vinden en dingen en 

situaties daadwerkelijk kunt veranderen.  

 

Mensen met dit zonnezegel kunnen je prikkelen om je grenzen te verleggen en dit is wederzijds.  

Dat kan lastig zijn. Bedenk dat je elkaars leermeester bent en dat je elkaar juist de sleutel kunt aanreiken 

vanuit de kwaliteit van je zegel. Zo kun je elkaar helpen om in je kracht te komen.  


