Introductie Tzolkin kalender
Samengesteld uit diverse bronnen ter ondersteuning voor het potentieelprofiel
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Wat kun je er mee ?
Tzolkin kalender geeft inzicht in je potentieel, welke energieen je in het verleden
beïnvloed hebben en welke die in de toekomst zullen doen. Het geeft geen echte
voorspellingen. Het geeft indicatie in het potentieel. Het is een hulpmiddel om je
pad hier op aarde te lopen waardoor het wat inzichtelijker wordt wat je te doen
hebt op aarde. Het volledige antwoord kun je alleen maar zelf geven. Zie het als
een routekaart die niet volledig is, maar die je wel een richting geeft. Er zijn
uiteindelijk verschillende hulpmiddelen die je richting kunnen geven. Het wordt
ook wel de maya astrologie genoemd. Je geboortedatum is bepalend voor je
potentieel en je pad. Dit boekje geeft een korte introductie om je potentieelprofiel te
kunnen lezen. Wil je meer diepgang dan zijn er vele sites en boeken te lezen waar je
aan het einde een opsomming van krijgt.
De Tzolkin kalender?
De oude Maya’s uit Midden-Amerika hadden een bijzondere relatie met ruimte en
tijd, met de stand van de zon en de maan. Die bepalen immers de wisseling van de
seizoenen, die op hun beurt van belang zijn voor de natuurlijke cycli van zaaien en
oogsten. Door de beweging van de hemellichamen te bestuderen ontwikkelden zij
meer dan 17 kalenders, elk met een eigen gebruik voor aards of spiritueel gebruik.
Zij beseften dat het leven beïnvloed werd door verschillende natuurlijke cycli die
zich tegelijkertijd voltrokken. De Maya's laten zien dat het bestuderen van de
sterren, planeten en hun invloed op het leven een logisch en natuurlijk geheel
vormt. En dat wat wij doen: astronomie en astrologie scheiden, kunstmatig is en
ons belemmert in de zoektocht naar onszelf.
Laat je meevoeren op de stroom van energie die de Maya’s ons via hun kalenders
laten zien. Stel jezelf open en sta jezelf toe te ervaren en leren. Zo brengt Maya
wijsheid je weer in verbinding met je eigen wijsheid en de kansen en
mogelijkheden die het leven biedt als je verder kijkt dan je misschien gewend bent.
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Elke dag een eigen energie
Alle verschillende kalenders waren met elkaar verbonden door de Tzolkin
kalender, de spil waarom alles draaide. De Maya Tzolkin kalender vertelt het
verhaal van je leven op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen
over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt
ondersteund om te groeien, creëren en hoe je helemaal jezelf kunt zijn.
De Tzolkin kalender laat ons zien dat elke dag een eigen energie heeft en dat je als
het ware kunt meesurfen op die energie. De dagelijks beschikbare energie kun je
benutten om projecten, plannen, wensen en relaties vorm te geven. De Tzolkin is
namelijk een creatiekalender. Dat kun je alleen al zien aan de omloop van 260
dagen. Omgerekend naar onze kalender is een periode van 260 dagen negen
maanden: de tijd van conceptie tot geboorte, de creatie van een mens.
Van deze kalender zijn er verschillende tellingen in omloop. De meest gebruikte is
de dreamspell.
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260 dagen
De kalender heeft een omloop van 260 dagen. Elke dag heeft een eigen vakje in de
kalender met een Kin getal van 1 - 260. Met de calculator op de homepage reken je
jouw geboortedatum in de Gregoriaanse kalender om naar een Kin getal in de
Tzolkin kalender. Heb je je Kin getal gevonden dan vind je in het vakje de toon en
kleur en links naast de kalender het bijbehorende zegel van je geboortedag.
4 kleuren
Elke dag heeft een eigen kleur. De vier kleuren van de kalender vormen samen de
kleinste creatiecyclus in de kalender: een cyclus van vier dagen. Een rode dag
wordt altijd gevolgd door een witte, dan een blauwe en een gele enzovoort. Elke
kleur is verbonden met een seizoen en een windrichting en heeft een eigen
betekenis
Rood - Oost - Lente - Nieuw begin, geboorte
Wit - Noord - Winter - Afstand nemen en verfijnen
Blauw - West - Herfst - Omzetten en vernieuwen
Geel - Zuid - Zomer - Opbloeien en oogsten
20 zegels
Van elke kleur zijn er vijf zegels die elk een eigen kwaliteit vertegenwoordigen met
verschillende aspecten: lichte en schaduwkanten. Elk vertegenwoordigen ze op hun
eigen manier de eigenschappen van hun kleur. Samen vormen ze het geheel van
kwaliteiten van de schepping. Elk zegel is verbonden met ons lichaam: 10 vingers
en 10 tenen. Zie bijlage 1 voor een korte toelichting.
13 tonen
Een Tzolkin 'week' telt dertien dagen. Elke dag heeft een eigen creatiekracht die
wordt vertegenwoordigd door een 'toon'. De tonen zijn weergegeven volgens het
telsysteem van de Maya's. Een stip telt voor één, een streep voor vijf. Twee strepen
met een stip erboven is dus toon 11. De dertien tonen vertegenwoordigen samen
dertien stappen in het creatieproces. Zie bijlage 2 voor een korte toelichting.
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20 Levenspaden
De 260 combinaties van zegels en tonen vormen samen 20 series van 13 tonen: de
levenspaden. Samen vormen ze een oneindige spiraal van creatie. Elk levenspad is
een stap in deze creatiespiraal. Een omloop van 260 dagen is precies de tijd die
nodig is voor de creatie van een mens: van conceptie tot geboorte. Zie bijlage 3 voor
een korte toelichting.
Hoe werken de levenspaden?
Je hoeft niet per se veel over de Tzolkin kalender te weten om een klik te hebben
met je levenspadgenoten. Daarom leg ik kort uit hoe een levenspad in elkaar zit en
wat je aan je levenspadgenoten kunt hebben.
De werking van de Tzolkin
Kort gezegd laat de Tzolkin kalender ons zien dat elke dag een eigen energie heeft
en dat je als het ware kunt meesurfen op die energie. De dagelijks beschikbare
energie kun je benutten om projecten, plannen, wensen en relaties vorm te geven.
De Tzolkin is namelijk een creatiekalender. Dat kun je alleen al zien aan de omloop
van 260 dagen. Omgerekend naar onze kalender is een periode van 260 dagen
negen maanden: de tijd van conceptie tot geboorte, de creatie van een mens.
Een week van dertien dagen
In de Tzolkin bestaat een week uit dertien dagen. Elke dag heeft een eigen 'toon'
met een eigen creatiekracht, een manier van doen. Er zijn dus dertien dagen in een
'Tzolkinweek' ofwel dertien tonen. Elke toon vertegenwoordigt een stap in het
creatieproces. De toon van je geboortedag zegt iets over je manier van doen, hoe je
creeërt en wat jouw bijdrage is aan het geheel vanuit jouw persoonlijke
creatiekracht. Het zegel van je geboortedag laat zien welke kernkwaliteiten je
daarbij hebt meegekregen.
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Levenspad
Jouw specifieke combinatie van zegel en toon behoort niet alleen tot jouw eigen
persoonlijke gereedschap, maar zit ook in de gereedschapskist voor iedereen die is
geboren in dezelfde 'Maya week' als jij. Zo'n week heet een levenspad en wordt ook
wel geboortegolf of wavespell genoemd.

Je levenspadgenoten
De Tzolkin kent in totaal twintig levenspaden. Je geboortezegel en -toon maken
deel uit van een van deze levenspaden. Als je met elkaar in dezelfde straat woont,
dan schept dat natuurlijk een band. Dat geldt ook voor een gezamenlijk levenspad.
Het is dus heel interessant te zien wat jouw levenspadgenoten doen in het leven,
hoe ze hun kwaliteiten inzetten en wat ze er precies mee doen, waar ze tegenaan
lopen. Kijk naar werk, hobby's, interesses, uitspraken, websites. Allemaal laten ze je
een aspect van jouw leven zien, een kwaliteit die jij op je levenspad goed kunt
gebruiken. Ze hebben immers dezelfde gereedschapskist als jij en gebruiken die op
hun eigen manier. Zo kun je bijvoorbeeld van je levenspadgenoten leren hoe je het
heft in eigen hand neemt, je beperkingen overwint, of manifesteert.

Ik ben een andere jij
De Maya's kennen een groet 'In Lak'ech', wat zoveel wil zeggen als 'Ik ben een
andere jij' Genoeg te ontdekken dus, voor jezelf én met elkaar. We zijn allemaal
gelijk en toch ook zo anders. Dat maakt dat we veel kunnen leren van elkaar. Zeker
als we bewust zijn van de overeenkomsten én verschillen.
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Poortdagen
De zwarte vakjes in de kalender zijn poortdagen of GAP dagen (Galactical
Activation Portals). Het zegel van die dag heeft dezelfde kleur als de andere dagen
in dezelfde rij. Het zijn kruispunten in de tijd waarop we gemakkelijk informatie
uit de kosmos ontvangen. De poort staat die dagen als het ware wijd open. Op deze
dagen is er veel te voelen waaraan je misschien niet direct woorden kunt geven.
Ben je geboren op z'n dag, dan ben je extra sensitief en ben je al vanaf jongen
leeftijd bezig met grote levensvragen.
Kerndagen
De middenkolom vormt de ruggengraat van de kalender en bestaat uit twintig
kerndagen. Het is de kolom die ons uitnodigt in het hier en nu aanwezig te zijn.
Zaken uit het verleden die je nog niet zijn afgerond komen in deze intense kolom
opnieuw op je pad om alsnog af te maken. Ben je geboren in de middenkolom dan
beleef je het leven intens. Je kunt je goed concentreren en hebt weinig behoefte aan
inbreng van buitenaf.
Brondagen
De middelste twee dagen van de middenkolom vormen samen het hart van de
kalender. Daar ligt de verbinding met de bron waar alles vandaan komt en weer
naar terugkeert
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Bijlage 1 De 20 zegels
Zegels van de Tzolkin
1.Imix, Dragon, Draak.
Vertrouwen in onbegrensde mogelijkheden en oplossingsgericht handelen, nieuwe
ideeën hebben en daadkracht tonen.

2.Ik, Wind, Wind.
Met behulp van je Spirituele begaafdheid nieuwe mogelijkheden creëren door met
overtuiging te communiceren.

3.Akbal, Night, Nacht.
Door unieke vaardigheden verbeterings processen starten en een grote
relativeringskracht hebben.

4.Kan, Seed, Zaad.
De eigen kracht ervaren om gestructureerde groei en productiviteit te behalen.

5.Chicchan, Snake, Slang.
Vanuit Instinct en passie handelen om zo de passie inhoud te geven.

6. Cimi, Worldbridger, Wereldoverbrugger.
Door acceptatie, evenwichtigheid en bemiddelingskracht nieuwe mogelijkheden
creëren.

7.Manik, Hand, Hand.
Aanvoelen wat er moet gebeuren en weten hoe dit vervolgens zo makkelijk mogelijk
te doen.

8.Lamat, Star, Ster.
Het vermogen hebben om harmonie te creëren, door balans te brengen in de
omgeving.

9.Muluc, Moon, Maan.
Door zelfverzekerd optreden blokkades verwijderen en zo samenwerking
bevorderen.

10. Oc, Dog, Hond.
Met tollerantie en loyalitijd een motiverende kracht zijn voor anderen en nieuwe
mogelijkheden creëren.
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11. Chuen, Monkey, Aap. Op een spontane, humoristische manier oplossinge
aandragen en geen uitdaging uit de weg gaan.

12. Eb, Human, Mens.
Zuivere intentie hebben en eigen verantwoordelijkheid dragen.

13. Ben, Skywalker, Hemelwandelaar.
Moed tonen door buitengewoone beslissingen te nemen om zo grenzen te verleggen
.

14.Ix, Wizard, Tovenaar.
Vanuit eerlijkheid en onbaatzuchtigheid de medemens helpen en eigen belang
ondergeschikt kunnen maken.

14. Men, Eagle, Adelaar.
Met visie en vanuit eigen bron van kennis een bijdrage leveren aan de wereld.

15. Cib, Worrior, Krijger.
Door innerlijke leiding en analysekracht een natuurlijke leider zijn.

16. Caban, Earth, Aarde.
Door aangeboren moeiteloosheid de dingen op een eenvoudige manier doorlopen.

17. Etznab, Mirror, Spiegel.
Vanuit oprechtheid inzichtgevend handelen en nieuwe gezichtspunten aandragen.

18.Cauac, Storm, Storm.
Oude patronen doorbreken en transformeren door nieuwe vorm te geven.

19. Ahau, Sun, Zon.
Weten waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren en deze op een oordeelsloze
wijze een plaats geven.
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Bijlage 2 De 13 tonen.
TONEN- CREATIEKRACHT
Toon 1 - ontvangen
Toon 2 - in balans brengen
Toon 3 - in beweging komen
Toon 4 - begrenzen en vormgeven
Toon 5 - bekrachtigen
Toon 6 - regelen en organiseren
Toon 7 - afstemmen
Toon 8 - harmoniseren
Toon 9 - volbrengen
Toon 10 - manifesteren
Toon 11 - bevrijden
Toon 12 - samenbrengen
Toon 13 - aanwezig zijn
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Bijlage 3 de 20 levenspaden

JE LEVENSPAD EN BRON VAN INSPIRATIE
Rode Draak levenspad - Vertrouwen op het leven
Rode Slang levenspad - Bewust omgaan met je instinct
Rode Maan levenspad - Meestromen met je gevoel
Rode Hemelwandelaar levenspad - Grenzen verleggen
Rode Aarde levenspad - Aanwezig en alert zijn in het hier en nu
Witte Wind levenspad - Helemaal jezelf zijn en jezelf uiten
Witte Wereldoverbrugger levenspad - Bruggen bouwen en
verbindingen maken
Witte Hond levenspad - Trouw zijn aan jezelf en je hartsverlangen
Witte Tovenaar levenspad - Luisteren naar je hartswijsheid
Witte Spiegel levenspad - Helder onderscheid maken
Blauwe Nacht levenspad- Luisteren naar je dromen
Blauwe Hand levenspad - Moeiteloos handelen en heelheid brengen
Blauwe Aap levenspad - Onbevangen verwonderen
Blauwe Adelaar levenspad - Zelfredzaam en vrij zijn
Blauwe Storm levenspad - Vernieuwen en veranderen
Geel Zaad levenspad - Zaden planten en laten rijpen en groeien
Gele Ster - Je eigen plek innemen
Gele Mens levenspad - Bewust kiezen wat je zaait
Gele Krijger levenspad - Vastberaden je pad volgen
Gele Zon levenspad- Eenheid creëren
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Bronnen/aanbevelingen

Sites
www.kinweb.eu
www.tzolkinkalender.nl
www.mayawijsheid.nl

Boeken
Maya Astrologie - Aluna Joya Yxki’in
De Tzolkin Openbaart je potentieel - Kees en Barbara Roth
Maya Wijsheid voor je levenspad - Elvira van Rijn.
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