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Vrij, blij en bewust leven
kennismaken met de universele kennis en wijsheid van de Maya’s
Silver van Lohuizen en Carla Knijn-Voerman
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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!
In Lak’ech, Silver

Hallo !
Wat leuk dat je meer wilt weten
over de universele kennis en wijsheid van de Maya’s!
De Universele kennis en wijsheid van de Maya's brengt je op eenvoudige wijze in verbinding
met de natuurlijke ritmes van het leven en met de blauwdruk van je eigen diepste innerlijke natuur.
Het is onze passie om deze kennis op eigentijdse wijze toegankelijk te maken voor iedereen.
De Tzolkin, de spirituele kalender van de Maya's,
geeft je inzicht in jezelf, in je levenslessen en levensvragen,
in je relaties en de wisselwerking met andere mensen,
in je passie en je zielenkracht en in de nieuwe weg die zich in deze tijd voor je ontvouwt.
Deze kennis is juist zo bijzonder omdat je met je gevoel herkent dat het klopt
én je het ook kan begrijpen met je ratio. Als je hoofd en je hart op één lijn komen
lost (zelf)oordeel en innerlijke strijd op en activeert de weg naar vrij, blij en bewust leven.
Wanneer je jouw oorspronkelijke blauwdruk herkent zal er diep in jou een verschuiving plaatsvinden.
Herkenning en bevestiging activeren een natuurlijk vertrouwen in het leven
en geven je een nieuwe balans en stabiliteit in deze tijd waarin alles snel verandert.
Dat helpt je om te zijn wie je bent en om jouw creatieve energie vrij te laten stromen.
Je wordt je bewust van je scheppingskracht!
Wij, Silver van Lohuizen en Carla Knijn – Voerman, publiceerden 4 boeken over de Maya astrologie.
Silver schrijft de teksten, Carla maakt de illustraties. In dit e-book lichten we alvast een klein tipje van de sluier op.
Onze moeiteloze, vreugdevolle en creatieve samenwerking brengt steeds weer verdieping en nieuwe inzichten.
Ook als je al bekend bent met de Maya astrologie, zullen de boeken je vanaf het begin nieuwe inzichten geven.
Een heldere visie en sprankelende, helende teksten en tekeningen, verhogen je energie en activeren een kristalhelder
bewustzijn! Daarnaast maakt Silver ook persoonlijke Maya Kristalboeken op maat met daarin de volledige persoonlijke
horoscoop en inwijdingsweg naar vrij, blij en bewust leven. Wij wensen je veel plezier, herkenning en mooie inzichten
en ervaringen!
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Hoe het voor Silver begon...
Zomer 1967 was het denk ik, zomaar een avond vlak voor het slapen gaan.
Ik herinner het me als de dag van gisteren… Ik was 6 jaar en dacht na over het leven, over hoe alles is ontstaan.
Grote vragen voor een klein meisje en ik werd er dan ook helemaal duizelig van. Mijn vader probeerde het me uit te
leggen: “Stel je maar voor dat alles, de aarde, de maan, de zon en de sterren in een grote schoenendoos zitten…”
“Ja maar, vroeg ik, wat is er dan buiten die schoenendoos?” “ Daaromheen zit nog een grotere schoendoos, en daar
omheen nog één en zo gaat dat maar door” zei hij. Toen duizelde het me natuurlijk alleen nog maar meer... Ik stelde
mijn volgende vraag: “Als er een boek zou zijn waar alles in stond over het leven, zodat je het helemaal kon begrijpen,
zou je het dan kopen al kostte het wel honderd gulden?” Ik weet eigenlijk niet wat zijn antwoord was, maar ik weet
nog heel goed dat ik dacht: “Ik zou het wel weten!”
Zo’n boek is er niet weet ik inmiddels. Maar er is wel heel mooie universele kennis die antwoord geeft op heel veel
vragen en nog belangrijker, die je toegang geeft tot je eigen verbinding met Alles Wat Is en tot de antwoorden die je
daar zelf, van binnenuit kan vinden.
Deze kennis ligt o.a. in de kalenders van de Maya’s. Dit natuurvolk heeft vanuit de diepe en natuurlijke verbinding met
het leven, met Alles Wat Is, het patroon van de schepping herkend. Kristalhelder was hun waarneming van de tijd en
van de natuurlijke ritmes van het leven. De Maya’s herkenden dat onder alle chaos en moeilijkheden in de wereld
onveranderlijk de goddelijke harmonie ligt, de perfectie die ís. Met deze harmonie kunnen we elk moment verbinding
maken. We zijn allemaal deel van de eenheid. Alles wat leeft, groeit en bloeit heeft zijn of haar eigen unieke mooie
plek in het geheel en tegelijkertijd is alles met elkaar verbonden. Alles wat gebeurt heeft zin en betekenis en gebeurt op
de juiste tijd en de juiste plaats. Of we dat nou door hebben of niet.

De Tzolkin gaat niet over de toekomst voorspellen.
Het is een spirituele kalender die de blauwdruk van het patroon van de schepping weergeeft
en die je ondersteunt om het beste uit jezelf te halen!
Deze universele kennis en wijsheid inspireert ons om de weg terug te vinden naar Liefde,
naar verbinding met de Bron, met het leven, met onze eigen heilige ruimte en onze diepste innerlijke natuur.

Als je een vraag hebt is dat een teken dat het antwoord gevonden wil worden!
De vraag van het kleine meisje was het begin een zoektocht die me later als vanzelf bij de Tzolkin bracht.
Het is een bijzondere gedachte: ‘als je een vraag hebt wil het antwoord gevonden worden.’
Daarom zijn vragen nog interessanter dan de antwoorden... Ze leiden je naar nieuwe bewustzijnsgebieden!
In dit e-boek laat ik je zien hoe je op eenvoudige wijze je eigen plek in het geheel kunt (h)erkennen, je geboorteenergie, waarmee jij door het leven reist en die jouw persoonlijke levenslessen omvat. Ik ben benieuwd of ik je
enthouisast kan maken, of er een wereld aan vragen voor je opengaat, want er is nog zo veel meer te ontdekken!
Ik wens je een mooi begin van deze innerlijke reis!
In Lak’ech,
Dank je voor de spiegel die je voor mij bent
en dank je voor de spiegel die ik voor jou mag zijn.
Silver
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Hoe het voor Carla begon....
Toeval? Als tienjarig meisje vond ik eens een stuk papier op het schoolplein. Ik raapte het op.
“Hé, dat is toevallig, dat is mijn eigen schriftelijke overhoring over spreekwoorden van een jaar geleden geweest….”
Na mijn opleiding voor apothekersassistente dacht ik, laat ik eens langs mijn eerste stageadres gaan.
“Hé, dat is toevallig dat je er bent, we hebben net iemand nodig”
En zo gebeurden er in mijn leven, zoals in ieders leven, vele toevalligheden. Mijn moeder ging eens, enige tijd nadat
mijn vader was overleden, op mijn aandringen, naar een “geitenwollensokkentherapeut”. Hij pendelde voor haar de
bloesem van vingerhoedskruid. Zij vond dit maar belachelijk, want wat wilde het toeval, ze had juist de week ervoor al
het vingerhoedskruid van haar erf weggehaald! Het zette mij tot denken… de bloesem van vingerhoedskruid geeft
namelijk vreugde, iets waar ze juist zo’n behoefte aan had!
Ons erf stond vroeger vol met sneeuwklokjes. Mijn vader, die tot zijn grote verdriet zijn boerenbedrijf vroegtijdig
vanwege rugklachten moest opgeven, was er helemaal van in de ban en had veel plezier in het verzorgen ervan van
bolletje tot bloem. …. De bloesem van sneeuwklokjes zorgt o.a. voor het loslaten van diepe pijn. Mijn moeder vond
deze wetenswaardigheden allemaal maar vergezocht. Maar…. hoe kon het dan dat het abonnement op de krant exact
op haar sterfdatum afliep? Na haar overlijden wilden we de overgebleven spulletjes op Marktplaats zetten. Maar
deden we daar wel goed aan? Het eerste bod kwam al na 5 minuten…. van iemand uit Dodewaard…. Toeval?
Tijdens een bezoek aan een oud-collegaatje viel mijn oog op een tekening, die zij ingelijst had. Dit was mijn eerste
kennismaking met de mandala. Toevallig had zij net de agenda voor een workshop mandalatekenen liggen. Het
proberen waard. Bij het tekenclubje zat ook een man, Johan, tussen verder allemaal dames. Naarmate de jaren
verstreken viel mij steeds vaker op dat alles wat Johan te vertellen had mij elke keer een stukje verder bracht. Zo kwam
hij met geweldige boekentips, zelfs zijn weersvoorspellingen voor de volgende bijeenkomst klopten altijd! Het voelde
steeds vertrouwder. Zijn vrouw maakte Mayahoroscopen. Want het toeval wil dat we het over Silver hebben!
Mmmmm, zou dat wat voor mij zijn? Nieuwsgierig was ik, maar ook sceptisch. En wat schetste mijn verbazing, de hele
horoscoop klopte vanaf de eerste tot de laatste bladzijde. Mijn belangstelling voor de Mayawijsheid was gewekt en ik
ontdekte nog veel meer toevalligheden.
Johan had exact hetzelfde kingetal als mijn oma, die ook wel iets met spiritualiteit had. Zou het daarom zo vertrouwd
voelen? Ik ontdekte dat mijn ouders beide op een kerndag geboren zijn, een dag in de ruggengraat van de Tzolkin.
Beide met ernstige klachten aan de ruggengraat… Toeval? In januari 2012 bezocht ik een medium, die mandala’s
“leest”. “Carla, wat ben jij spiritueel, je mandala’s zijn helend. Daar kun je mensen mee helpen” was wat hij mij
vertelde. Toen Silver mij ruim een half jaar later vroeg de tekeningen voor dit boek te maken, hoefde ik dan ook totaal
niet na te denken. Ja, natuurlijk wil ik dat!
Ik zocht eens een kettinkje, waarvan ik wist dat het in een oud doosje zou moeten liggen.
Ik vond het kettinkje niet, maar wel de mooie schelp, die ik zeker 40 jaar geleden op datzelfde erf, waar de
vingerhoedskruid en de sneeuwklokjes hebben gestaan, heb gevonden…..
De schelp is bij de Maya’s het symbool voor de nul.

Toeval? Nee, dit is nou verbinding…
Ik wens jou, lieve lezer(es), net zoveel mooie Mayainzichten
als ik toevallig heb ontvangen!
In lak’ech, Carla
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Inzicht in de Tzolkin
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.
De Tzolkin is een Galactische kalender van 260 dagen.
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 zonnezegel die een scheppingsenergie vertegenwoordigt,
en een toon die een dynamiek vertegenwoordigt.
Er zijn 20 zonnezegels en 13 tonen en 260 verschillende combinaties van tonen en zonnezegels.
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
en het volledige potentieel aan mogelijkheden dat in je ligt.
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.
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!
Jouw ja, jouw intentie zal de energie en het proces meteen in beweging brengen...
Dat is hoe het leven werkt!
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Het leven beweegt in cirkels, in steeds terugkerende cycli
Een aantal essentiële cycli kun je in de Tzolkin makkelijk herkennen.

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.

De cyclus van 4
Dit is de cyclus van 4 kleuren, 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.
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 wijheid 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.

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 midden in elk vakje.
De Maya’s 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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De energie en betekenis van de 13 tonen
Je vindt ze allemaal terug in jouw horoscoop en je kunt ontdekken hoe ze in en voor jou werken.
Ook in ons lichaam vind je de energie en betekenis van de13 tonen terug in de 13 gewrichten.
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 zijn 20 essentiële kwaliteiten, 20 stukjes van de zon, van de liefde, 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.
Deze 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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Je geboorte-energie en innerlijke kracht berekenen
De energie van jouw geboortedag geeft je waardevolle informatie over jouw levenslessen,
over je kwaliteiten en mogelijkheden en je innerlijke kracht.
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 kinnumer van de dag. Hiervoor gebruiken we de tabellen op de pagina 10.
*Zoek in de 1e tabel op de volgende pagina 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.
Zoek in de tabel je geboortejaar op, daar staat een getal achter:
Zoek daarna de geboortemaand op, ook daar staat een getal achter.
Op de hoeveelste dag van de maand ben je geboren?
Tel het getal van het jaar, het getal van de maand en de dag bij elkaar op.
Het kinnummer van je geboortedag is:

...
...
...
+--------------------...

Schrikkeljaar: 29 februari heeft dezelfde dagenergie als 28 februari!
Let op! Als het getal hoger is dan 260, trek er dan 260 vanaf!
Voorbeeld: 2 augustus 1961, de geboortedatum van Silver
achter 1961 staat
217
achter augustus staat
212
geboren op de 2e
2
opgeteld
+ --------------------Het kinnummer is hoger dan 260:
431
260
trek er 260 vanaf
- --------------------Het kinnummer van de geboortedag is: 171
Nu je het kingetal hebt, zoek je dit getal op in de afbeelding van de Tzolkin op pagina 11
Je leest de Tzolkin in de kolommen steeds van boven naar beneden. Je begint links boven.
Het kingetal staat rechtsonder in de vakjes.
In het midden van het vakje staat het nummer van de toon.
Als je kinnummer 171 opzoekt zie je het getal 2 in het midden van het vakje staan.
Nu weet je dat de toon, de bewegingsenergie van de dag, 2 is.
Als je nu naar het zonnezegel gaat dat links aan het begin van de rij staat
kun je aflezen dat het zonnezegel van Silver Blauwe Aap is.
Nu weet je wat haar geboorte-energie is, namelijk Blauwe Aap Toon 2.

En wat is jouw geboortegeboorte-energie? Op pagina 12 kun je de beschrijving opzoeken.
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Geboortejaar
2056
2055
2054
2053
2052
2051
2050
2049
2048
2047
2046
2045
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

-

2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953

-

1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901

-

nr.

Maand

52
207
102
257
152
47
202
97
252
147
42
197
92
247
142
37
192
87
242
137
32
187
82
237
132
27
182
77
232
127
22
177
72
227
122
17
172
67
222
117
12
167
62
217
112
7
162
57
212
107
2
157

JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

nr.
0
31
59
90
120
151
181
212
243
13
44
74
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Afbeelding Tzolkin
Rode Draak
Witte Wind
Blauwe Nacht
Geel Zaad
Rode Slang
Witte Wereldov.
Blauwe Hand
Gele Ster
Rode Maan
Witte Hond
Blauwe Aap
Gele Mens
Rode Hemelw.
Witte Tovenaar
Blauwe Adelaar
Gele Krijger
Rode Aarde
Witte Spiegel
Blauwe Storm
Gele Zon

Je ‘leest’ de Tzolkin in de kolommen van boven naar beneden. Je begint links boven.
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Nu kun je de beschrijving van je geboortezegel en je geboorte toon gaan lezen.
Het zijn de korte beschrijvingen van de zegels met kernwoorden, licht en schaduwkracht
en het oersignaal dat ze vertegenwoordigen.
Zoek de Beschrijving op van je geboortezegel op pagina...
Rode Draak
15
Blauwe Aap
Witte Wind
15
Gele Mens
Blauwe Nacht
15
Rode Hemelwandelaar
Geel Zaad
16
Witte Tovenaar
Rode Slang
16
Blauwe Adelaar
Witte Wereldoverbrugger
16
Gele Krijger
Blauwe Hand
17
Rode Aarde
Gele Ster
17
Witte Spiegel
Rode Maan
17
Blauwe Storm
Witte Hond
18
Gele Zon

18
18
19
19
19
20
20
20
21
21

Zoek de Beschrijving op van je geboortetoon
geboortetoon op pagina...
Toon 1 t/m 3 23
Toon 4 t/m 7 24
Toon 8 t/m 11 25
Toon 12 +13 26
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. Waarschijnlijk herken je beide kanten in jezelf.
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 nodig om je
innerlijke kracht te ervaren en een Bewust MENS te zijn.
Wanneer je herkent dat je de schaduwkracht van jouw zonnezegel ervaart, oordeel daar dan niet over! Het zijn jouw
persoonlijke lessen in dit leven. Het leven geeft je daarbij bovendien een aantal zegels of energieën die je helpen om in
balans te komen, om in balans te blijven en je innerlijke kracht te versterken. Deze zegels vormen samen jouw
blauwdruk voor innerlijke kracht en balans.

De uitgebreidere beschrijvingen
van het zegel als geboorte-energie
en van de blauwdruk voor balans
vind je in het boekje ‘Bewust Mens-zijn’
en het boek ‘Maya Kristalbewustzijn’ .
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Donker, soms heb je een beetje nodig,
of een beetje meer,
om je diepgewortelde tranen te (h)erkennen en te ervaren
en ze te toveren tot kristallen.
Prachtige heldere kristallen met een stralend bewustzijn...
Bewustzijn dat resoneert met Liefde,
met Waarheid, Schoonheid, Harmonie en Vrede.
Lief Mens, veroordeel je zelf niet om de lessen die je ervaart.
Het oordeel legt alleen maar dikkere sluiers
over jouw eigen mooie wijsheidskristallen.
Heb lief en open je verwachtingsvol
naar het geschenk dat in jouw tranen ligt...
Altijd!!!
De Maya’s wijzen je een weg
om verbinding te maken met de Bron, met je Hart weten,
met de kosmische orde en de onvoorwaardelijke Liefde.
Wat een kostbaar gereedschap op je weg!
Ontdek hoe harmonieus de schepping in elkaar zit.
Onder alle strijd in het dagelijks leven,
ligt die harmonie onveranderlijk op ons te wachten...
Het klopt, alles past in elkaar en alles spiegelt elkaar.
Het is gewoon zoals het is
en precies zoals het moet zijn!
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Lichtkracht en schaduwkracht
van de zonnezegels
&
de oersignalen
die je toegang geven
tot je innerlijke kracht
en je droomkracht!

14

© 2019 Maya Kristalbewustzijn

vrij, blij en bewust leven

Rode Draak
Lichtkracht: Oervertrouwen, oplossingsgericht denken en handelen, vernieuwende ideeën hebben,
warmte en genegenheid tonen.
Schaduwkracht: Onvoldoende vertrouwen en financiële zorgen hebben, onderdrukte woede
ervaren en niet goed voor jezelf zorgen.

Oersignaal - Oervertrouwen
Rode Draak is de energie van de Grote Moeder, die jou koestert, beschermt en voedt... Rode Draak geeft je vanuit de
Bron van het leven het oersignaal dat je kunt ontspannen in oervertrouwen omdat het leven je alles geeft wat je nodig
hebt om te groeien, om steeds opnieuw 'geboren te worden' en nieuwe dingen te beginnen. Als je verbinding met je
Draak-energie verstoord is, mis je het vertrouwen in de meest basale zaken zoals gezondheid, financiën, tijd, liefde etc.
Als je dat herkent, weet dan dat alles energie is en dat het áller áller belangrijkste is dat je goed voor jezelf zorgt.
Verbind je weer met de energie van Moeder Draak. In oervertrouwen kan wat je nodig hebt weer naar je toestromen...

Witte Wind
Lichtkracht:
Lichtkracht: Levensadem, inspiratie, spirituele bevlogenheid, communiceren vanuit je hart, je eigen
waarheid en werkelijkheid creëren.
Schaduwkracht
Schaduwkracht:
kracht: Twijfelen, gebrek aan inspiratie hebben, afstand nemen en te introvert zijn.

Oersignaal - Bezieling
Wind is de levensadem, de adem van Spirit, die jouw leven, jouw Zijn bezielt en inspireert. Wind leert je de lessen van
communicatie. Wind verspreidt je gedachten en ideeën in jezelf en door je omgeving en helpt je om jouw waarheid en
werkelijkheid te creëren. Wind geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat dat pas echt lukt als je durft te
communiceren vanuit je hart, open, eerlijk en dicht bij je gevoel. Als je twijfelt, geen inspiratie hebt en teveel in je hoofd
zit, verbind je dan weer met Spirit en stel je open voor bezielende leiding… Jouw waarheid is het geschenk dat je mag
leven!

Blauwe Nacht
Lichtkracht:
Lichtkracht: Jouw Unieke Zijn, unieke kwaliteiten en vaardigheden, verbinding met je dromen,
overvloed, intuïtie en zelfbewustzijn.
Schaduwkracht
Schaduwkracht:
kracht: Een te innerlijke en gevoelsmatige instelling hebben, depressief zijn, jezelf
veroordelen, gekwetst voelen, bang zijn voor verandering.

Oersignaal - Uniekheid
Nacht brengt je in contact met je innerlijke heilige ruimte. Nacht geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat
je in jouw stilte de overvloed van je Unieke Zijn vindt in de vorm van jouw dromen en unieke talenten. Nacht zegt je dat
je vanuit jouw stilte ook weer naar buiten mag treden. Doe je zelf niet te kort door je aandacht te veel naar binnen te
richten, dan onderdruk je je energie. Wees niet bang voor verandering! Nacht leert je om je vaardigheden zelfbewust
naar buiten te brengen. Wanneer je jouw overvloed deelt, maak je de wereld een stukje mooier, rijker en je opent de
stroom van overvloed dan ook naar jezelf.
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Geel Zaad
Lichtkracht:: Doelgerichtheid, natuurlijk leiderschap, de bewuste kracht om je eigen potentieel te
Lichtkracht
ontplooien en te groeien en te bloeien zoals het is bedoeld.
Schaduwkracht
Schaduwkracht:
kracht: Jezelf beperken door voor zekerheden te kiezen en daardoor je mogelijkheden tot
persoonlijke groei en ontwikkeling laten liggen.

Oersignaal - Gestructureerde Groeikracht
De energie van Zaad herinnert je aan je creativiteit en vruchtbaarheid. Zaad geeft je vanuit de Bron van het leven het
oersignaal dat jouw volledige potentieel al in jou aanwezig is. Zaad geeft je ook de gestructureerde groeikracht om dit
potentieel te ontplooien. Afgedwaald van onze kracht, zijn we soms bang geworden om te groeien en houden we vast
aan het bekende, ook al houdt dat ons klein. Zaad spoort je aan om wakker te worden en achter je te laten wat je niet
langer dient. Er is niks om bang voor te zijn... Kies voor een gezonde structuur, zodat je vanuit jouw oorspronkelijke
natuur kunt groeien en bloeien zoals het is bedoeld!

Rode Slang
Lichtkracht: Lichamelijkheid, levenskracht, seksualiteit, intimiteit, instinct,
de oer-energie voor verlichting.
Schaduwkracht: De levenskracht beperken door het opbouwen van gewoontes en routines, teveel op
de schone schijn, op de buitenkant en de materie gericht zijn.

Oersignaal - Passie
Slang brengt je in contact met je levenskracht en lichaamswijsheid. Slang geeft je vanuit de Bron van het leven het
oersignaal dat het leven is bedoeld om van te genieten! De energie van de Slang brengt je passie, intimiteit en
verlangen. Slang spreekt tot je door je lichaamstaal en laat je voelen wat goed voor je is en wat niet. Luister daarnaar
want alles draait om energie, alles ís energie. Kies voor bezigheden die je energie verhogen. Het is de oerkracht van
Slang die jou de energie voor verlichting geeft…

Witte Wereldoverbrugger
Lichtkracht: De kracht om in balans te komen, door acceptatie in staat zijn om tegenstellingen te
verbinden en je innerlijke houding van verzet loslaten.
Schaduwkracht:
Schaduwkracht: Weerstand tegen diepgaande veranderingen en door controle en vasthoudendheid je
leerproces blokkeren.

Oersignaal - Loslaten en Overgave
De Witte Wereldoverbrugger leert ons de lessen van overgave en loslaten. Diep van binnen voelen we vaak weerstand
tegen verandering en proberen we de controle te houden. Daardoor blokkeren we onze energie en ons leerproces. De
Wereldoverbrugger geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat je deze weerstand los mag laten! Als je de
controle loslaat kun je de dualiteit overstijgen en door acceptatie tegenstellingen met elkaar verbinden. Of/of mag
en/en worden. Stel je open voor de prachtige geschenken van de Wereldoverbrugger: balans, vergeving en
bevrijding!
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Blauwe Hand
Lichtkracht: Afronding, helen en geheeld worden, in je natuurlijke flow kun je dingen met minimale
middelen en onder eigen regie tot stand laten komen.
Schaduwkracht: Problemen hebben om zaken af te ronden, opgewonden en verstoord zijn.

Oersignaal - Openheid en ‘In flow zijn’
Hand-energie geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat je uitnodigt om je open te stellen. Voor jezelf,
voor de ander, voor de levensenergie en voor nieuwe bewustzijnsgebieden. Het is een creatieve energie, die je soms
letterlijk uitnodigt met je handen te creëren of te helen. Hand laat je voelen dat het belangrijk is om zaken af te ronden
en om jezelf te helen op jouw eigen creatieve wijze.
Zorg er daarbij voor dat je de regie in eigen handen houdt! Door dit proces zul je begrip ontwikkelen en in je
natuurlijke flow komen waar de dingen moeiteloos, op het juiste moment en op de juiste manier mogen gebeuren.

Gele Ster
Lichtkracht: Kunstzinnigheid, gevoel voor schoonheid en harmonie. Op de juiste plek zijn. Een
omgeving te creëren waarin iedereen in gelijkheid zijn eigen plek heeft.
Schaduwkracht
Schaduwkracht:
kracht: Aan jezelf twijfelen, disharmonie ervaren, het gevoel hebben niet op de juiste plek
te zijn.

Oersignaal - Harmonie en Schoonheid
De Gele Ster wijst je als een helder licht de weg en helpt je de schoonheid en harmonie in het leven te zien. De energie
van de Ster geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat in de Goddelijke orde alles en iedereen een eigen
plek heeft. Ster nodigt je uit om jouw ruimte in vrijheid en gelijkheid in te nemen en je licht te laten stralen. Vergelijk
jezelf niet met anderen, ieder is uniek en waardevol. Het leven is een geschenk, een vorm van kunst en jij mag er je
eigen mooie kleur aan geven!

Rode Maan
Lichtkracht: Verbinding met je onderbewustzijn, stromende levensenergie, zuiveren,
je Licht laten schijnen, een baken voor anderen zijn.
Schaduwkracht
Schaduwkracht:
kracht: Traumatische herinneringen, je eigen grootsheid verstoppen en negatieve innerlijke
dialogen hebben.

Oersignaal - Lichtkracht en Zelfvertrouwen
Rode Maan brengt je in contact met je gevoelswereld en met je onderbewustzijn en her-innert je aan het Licht dat je ten
diepste bent. Maan is een zuiverende kracht die je helpt om blokkades op te lossen.
Maan geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat het essentieel is om je kanaal helder te houden zodat de
levensenergie volop door je heen kan stromen. Dat geeft je een krachtig zelfvertrouwen.
Vanuit zelfvertrouwen kun jij een baken van licht voor anderen zijn.
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Witte Hond
Lichtkracht:
Lichtkracht: Liefde voor jezelf, je hart durven volgen, Loyaal en trouw zijn, openingen voor nieuwe
mogelijkheden creëren, innerlijk leiderschap.
Schaduwkracht: Een te kritische en oordelende houding, emoties verdringen en problemen hebben
om gevoel te uiten, drama ervaren en gebrek aan loyaliteit hebben.

Oersignaal - Loyaliteit en Liefde voor jezelf
De energie van de Witte Hond geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat je uitnodigt om lief te hebben
en opnieuw te beginnen. Hond helpt je om je oordelen los te laten, te houden van jezelf en onvoorwaardelijk trouw te
zijn aan jezelf. Laat je beperkende emotionele patronen los en verbind je met jouw spirituele kracht. Je bent goed zoals
je bent! Vanuit diepe zelfacceptatie kan je er ook helemaal vanuit je hart voor een ander zijn.

Blauwe Aap
Lichtkracht: De onschuld van het speelse (innerlijke) kind, spontaniteit, humor en echtheid. Het spel en
de magie van het dagelijks leven herkennen.
Schaduwkracht: Te serieus zijn, gebrek aan humor hebben, te intens met iets bezig zijn, sarcastisch
en gesloten zijn.

Oersignaal - Spontaniteit en Transparantie
Blauwe Aap is de energie van het onschuldige speelse kind in jezelf. Aap geeft je vanuit de Bron van het leven het
oersignaal dat je uitnodigt om open te zijn, spontaan, kwetsbaar en authentiek…
Het kind in jou brengt je humor en plezier en laat je de magie van het leven zien. Het nodigt je uit je te blijven
verwonderen en verwachtingsvol naar het leven te kijken. Misschien vind je dat moeilijk en ben je te serieus of te intens
met iets bezig… Dan is het tijd om het kind in jezelf weer de nodige aandacht te geven en om zonder oordeel contact
te maken met je gevoel. Als gevoelens er gewoon mogen zijn, stromen ze ook weer door. Zo kom je weer bij je
plezierstroom!

Gele Mens
Lichtkracht:
Lichtkracht: Bewustzijn van de kracht van je gedachten, scheppingskracht, heldere intentie, vanuit je
eigen vrije wil en intuïtie verantwoordelijkheid nemen voor je leven.
Schaduwkracht: Het leven bekijken vanuit het eigen tekort, worstelen met je gevoel van eigenwaarde
en je verstand een te grote waarde geven.

Oersignaal - Aandacht en Scheppingskracht
Gele Mens is je intuïtie en je eigen vrije wil. De energie van de Gele Mens geeft je vanuit de Bron van het leven het
oersignaal dat je eraan her-innert hoe krachtig je bent en geeft je de rijkdom om je eigen weg te gaan. Gele Mens leert
je de lessen van eigenwaarde en spoort je aan om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Word je bewust van
de kracht van jouw gedachten. Waar jij je aandacht aan geeft dat groeit! Aanvaard het geschenk van jouw
scheppingskracht. Kies voor mooie krachtige gedachten om vanuit liefde en in harmonie met het hogere plan je dromen
te realiseren!
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Rode Hemelwandelaar
Lichtkracht: Het leven als één grote ontdekkingsreis zien en ervaren, de moed hebben om
buitengewone beslissingen te nemen, een boodschapper van Licht zijn.
Schaduwkracht: Jezelf isoleren, angst voor het onbekende hebben en teruggetrokken leven.

Oersignaal - Moed en Ontdekkingskracht
De Rode Hemelwandelaar is de kosmische boodschapper van licht. Zijn energie brengt je berichten die je wakker
schudden en die je bewustzijn verruimen. Hemelwandelaar geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat je
vraagt om je angst voor het onbekende los te laten en je niet langer terug te trekken. Vat moed en aanvaard de
uitnodiging om je grenzen te verleggen en het leven als een avontuur te zien. Er is zoveel te ontdekken in tijd en
ruimte… Gun jezelf het avontuur dat LEVEN heet!

Witte Tovenaar
Lichtkracht: Juiste timing kennen, weten van het hart, overeenstemming met de goddelijke wil ervaren,
innerlijke sjamaan, ontvankelijkheid, mentale en innerlijke rust.
Schaduwkracht: Worstelen met planning, persoonlijke macht en controle willen hebben,
integriteitproblemen hebben, waardering en antwoorden buiten jezelf zoeken.

Oersignaal - Integriteit en Het weten van het hart
De tijdloze energie van de Witte Tovenaar brengt je in verbinding met het weten van je hart en in overeenstemming met
de Goddelijke Wil. In de stille ruimte van je hart ben je verbonden met Al Wat Is, met verleden, heden en toekomst.
Hier vind je de antwoorden op al je vragen. Tovenaar geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat je vraagt
om de controle los te laten, om integer te zijn en om de bevestiging en waardering niet buiten jezelf te zoeken. Wees
open en ontspannen aanwezig in het Nu,
zodat je de antwoorden op je vragen duidelijk kunt horen!

Blauwe Adelaar
Lichtkracht: Het grote beeld zien, vanuit eigen kracht visies waarmaken, een vredestichter zijn.
Schaduwkracht:
Schaduwkracht: Dwangmatig anderen willen redden, onvoldoende aandacht voor de eigen
behoeftes hebben en bemoeizuchtig zijn.

Oersignaal - Visie
De energie van de Adelaar geeft je de scherpe blik waarmee je het grote geheel kunt zien. Adelaar geeft je vanuit de
Bron van het leven het oersignaal dat je laat voelen hoe krachtig je bent als je goed naar je eigen behoeftes luistert, als
je relaties vanuit onafhankelijkheid en vrijheid aangaat en je eigen visie waarmaakt. Adelaar verliest zijn kracht als hij
de ander teveel wil redden en te bemoeizuchtig wordt.
Gun jezelf en de ander de ruimte. Blijf bij jezelf en zorg altijd eerst voor een veilig en warm nest voor jezelf. Dát is de
gezonde basis om jouw boodschap van hoop en vertrouwen in de wereld te brengen.
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Gele Krijger
Lichtkracht: Balans tussen intuïtie en ratio, onbevreesdheid, het vermogen om te analyseren en
verbinding met de innerlijke leiding.
Schaduwkracht: Worstelingen met angsten en onzekerheden ervaren waardoor je het risico loopt
om gedomineerd te worden. Het leven als een groot gevecht ervaren.

Oersignaal - Innerlijke leiding
De Krijger-energie geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat je in verbinding brengt met je innerlijke
leiding, met je wijsheid en innerlijk weten. Misschien worstel je met het leven, met angsten en onzekerheden… Dan
daagt de energie van de Gele Krijger je uit om onbevreesd te zijn en je angsten met Liefde tegemoet te treden. Zo
wordt jouw strijd tot overgave. Genade is het geschenk van de spirituele krijger! In verbinding met je innerlijke stem kun
je zelfbewust, op natuurlijke en krachtige wijze het leven voorbij opgelegde beperkingen brengen.

Rode Aarde
Lichtkracht: Geaard zijn, vanuit innerlijke gecentreerdheid en alertheid aanvoelen wat de beste
volgende stap zal zijn, moeiteloosheid, synchroniciteit.
Schaduwkracht
Schaduwkracht:
kracht: Te veel in dromen en visioenen leven, te snel met oordelen klaar staan, zweverig zijn
en de oriëntatie verliezen.

Oersignaal - Aarding en Moeiteloosheid
De Rode Aarde-energie geeft je gronding en bescherming. Hier kun jij je mee verbinden, elk moment! Als je je oriëntatie
verliest en te dromerig of te zweverig bent, is het tijd om weer verbinding te maken met je wortels. De aardekracht geeft
je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat je het vertrouwen geeft om in het Hier en Nu te zijn. In het Hier en
Nu kun je de synchroniciteiten herkennen die je in het dagelijks leven de weg wijzen op het pad van je hart…
Moeiteloosheid is het geschenk van een gezonde verbinding met de Rode Aarde-energie!

Witte Spiegel
Lichtkracht:
ichtkracht: Reflectie, onderscheidingsvermogen, wijsheid, zelferkenning en helderheid.
Schaduwkracht:
Schaduwkracht: Met illusies leven, twijfelen, anderen de schuld geven, de waarheid ontkennen en
negatieve projectie.

Oersignaal - Inzicht en Onderscheidingsvermogen
De Spiegel geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat je herinnert aan de Goddelijke orde, aan de
perfectie die is. Zo binnen, zo buiten… Alles spiegelt elkaar! Spiegel helpt je de spiegels te herkennen die andere
mensen en situaties je voor houden en om naar je schaduwkracht te kijken. Maar al te gemakkelijk projecteren we onze
eigen problemen op de mensen om ons heen en geven we anderen of situaties de schuld van dingen. Spiegel helpt je
om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven door zelfreflectie. Dat is niet altijd makkelijk maar het is de moeite
waard! Het zal je zelf(h)erkenning en onderscheidingsvermogen geven. Deze prachtige kwaliteiten helpen je om vanuit
wijsheid en waarheid zélf een heldere spiegel te zijn voor de wereld om je heen.

20

© 2019 Maya Kristalbewustzijn

vrij, blij en bewust leven

Blauwe Storm
Lichtkracht: Bevrijding van rolgebondenheid.
Transformatie toelaten en nieuwe structuren opbouwen.
Schaduwkracht
Schaduwkracht:
kracht: Hulpeloos en afhankelijk zijn, verliesangsten hebben en verslavingsproblemen
ervaren.

Oersignaal - Transformatie
Blauwe Storm geeft je vanuit de Bron van het leven het oersignaal dat je wakker schudt en zuivering brengt. De energie
activeert je lichtlichaam en brengt je tot transformatie. Verandering toelaten is niet altijd makkelijk. Misschien ben je
bang om iets of iemand te verliezen als dingen veranderen… Storm vraagt je dan om naar het oog van de orkaan te
gaan. Hier is het stil… Hier kun je vanuit balans de veranderingen verwelkomen en beschikken over een eindeloze bron
van energie!

Gele Zon
Lichtkracht:
Lichtkracht: Het totale beeld zien en ervaren, vanuit een oordeelsvrije en bewuste houding alles een
plek kunnen geven, eenheid en onvoorwaardelijke liefde.
Schaduwkracht: Oordelen en veroordelen, gebrek aan tolerantie, koppig zijn, een overdreven
perfectionistische instelling hebben.

Oersignaal – Universele liefde en Toewijding
Zon is de Onvoorwaardelijke Universele Liefde, de essentie van alles wat leeft, groeit en bloeit.
De energie van Gele Zon herinnert je ook aan jouw eigen zonnekracht. In de liefde en warmte van je innerlijke zon kun
je het totale beeld zien en je oordelen en streven naar perfectie loslaten.
Door toewijding aan de Universele Liefde kom je thuis in het Godsbewustzijn. De Gele Zon geeft je vanuit de Bron van
het leven het oersignaal dat je al perfect bént, dat je heel bent, dat jij liefde BENT...
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Wat beweegt jou?

De 13 tonen van de schepping
geven beweging aan de oersignalen van de Bron
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Toon1
Magnetische Toon van Doelstelling
Toon 1 geeft jou in je leven de energie om nieuwe uitdagingen aan te gaan en om projecten te starten.
Jouw energie trekt ook de mensen en middelen aan die je daarvoor nodig hebt en daar geniet je van.
Je uitdaging is om je projecten ook áf te maken. Stem je af op je hart en op het hogere doel in je leven wanneer je je
doelen vaststelt en nieuwe projecten begint. Het leven gaat dan “met je mee bewegen”.
Kies voor bezigheden waar je energie van krijgt en die inspirerend voor je werken, zo blijft je energie stromen. Stel je
open voor díe energie en ervaringen die je helpen om je doelen te verwezenlijken.
Durf je ook te ontvangen? Dat is daarbij voor jou een essentiële vraag!

Toon 2
Lunaire Toon van Uitdaging
Toon 2 daagt jou uit om het evenwicht te vinden te midden van de uitersten in het leven.
Alles heeft twee kanten Je wilt de andere kant van het verhaal ook aan andere mensen laten zien en dat kan
confrontaties veroorzaken. Je daagt uit en laat je uitdagen, zo vind je je weg.
Erken je eigen beperkingen. Door ze te omarmen kun je ze overwinnen.
Je bent open en vriendelijk en lijkt iedereen te kennen. Wanneer mensen je beter leren kennen en dichterbij mogen
komen zullen ze ook je diepere mystieke kant ontdekken. In die diepere energie ligt ook jouw sleutel om de eenheid in
alles te zien en de dualiteit te overstijgen.

Toon 3
Elektrische Toon van Dienstbaarheid
Toon 3 geeft jou in je leven de energie om de weg van je hart te activeren en om dienstbaar te zijn aan het grote
geheel. Waarschijnlijk ben je expressief en artistiek. Je kunt dingen goed verwoorden en je houdt ervan om mensen,
doelen en middelen met elkaar te verbinden. Je bent een goede bemiddelaar en streeft naar harmonie en vrede. Je zult
altijd je best doen om de relaties waarmee je verbonden bent, draaiende te houden. Denk er daarbij om dat je jezelf
niet wegcijfert!
Neem regelmatig tijd en ruimte voor jezelf om te voelen wat je nodig hebt en wat je zelf vanuit je hart zou willen. Durf
jij te luisteren naar de stem van je hart en durf je aan die stem gehoor te geven? In verbinding met jezelf en vanuit
innerlijke vrede kun je de wereld weer op een evenwichtige manier tegemoet treden. Stel je dienstbaar op. Open je
voor de mogelijkheden en ervaar hoe de oplossing zich ontvouwt.
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Toon 4
Zelfbestaande Toon van Vormbepaling
Toon 4 geeft jou in je leven structuur en de kracht om dingen vorm te geven. Waarschijnlijk ben je praktisch en
realistisch van aard en sta je stevig met beide benen op de grond. Je geeft anderen structuur en zekerheid. Denk er wel
om dat je ook goed voor jezelf zorgt en houd je grenzen in de gaten. Neem de tijd om je keuzes te overwegen en stel
je daarbij open voor nieuwe inzichten. Flexibiliteit zorgt ervoor dat je energie blijft stromen!

Toon 5
Boventoon Toon van Uitstraling
Toon 5 geeft jou in je leven de energie om jezelf en anderen te bekrachtigen en om richting te geven aan je leven. Je
bent onderzoekend en wil alles weten omdat je graag wilt begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten. Je bent een sterke
persoonlijkheid die duidelijk aanwezig is in gezelschap. Toon 5 vraagt jou: Laat zien wie je bent! Luister naar je
behoeftes en geef jezelf dat wat je nodig hebt om in je kracht te komen.

Toon 6
Ritmische Toon van Gelijkheid
Toon 6 geeft jou in je leven intuïtieve vermogens waardoor je vaak op de juiste tijd op de juiste plaats zult zijn. Op toon
6 gids je jezelf en daardoor sta je minder onder invloed van anderen. Je zoekt op alle vlakken in je leven naar wegen
om bestaande zaken te verbeteren en te verfijnen. Gebruik je scherpe blik om situaties te doorzien maar zorg ervoor
dat je wel tolerant blijft. Als je te kritisch bent stroomt de energie niet meer en bovendien heeft dat wat je in een ander
veroordeelt vaak alles met jezelf te maken! Laat je oordelen los. Blijf in beweging door nieuwe dingen te leren en door
je niet te hechten aan de dingen die gebeuren. Laat het stromen!

Toon 7
Resonante Toon van Afstemming
Toon 7 geeft jou in je leven de energie om je makkelijk af te kunnen stemmen. Je kunt je goed inleven in anderen en
weet je wat er in de ander omgaat. Leer om te onderscheiden wat van jezelf is en wat van een ander en houd je
grenzen in de gaten! Breng je aandacht steeds terug naar het Hier en Nu en neem tijd om je af te stemmen op de Bron.
Zo ontdek je wat je zelf vanuit je hart wilt en ontvang je mooie inspiratie voor jezelf, voor anderen en voor creatieve
projecten. Als je weet wat je wilt ben je ook standvastig. Je werkt hard en zelfstandig om je doel te bereiken. Anderen
bewonderen je daarom.
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Toon 8
Galactische Toon van Integriteit
Toon 8 geeft jou in je leven de kracht om te leven wat je gelooft. Neem regelmatig de tijd om te voelen wat jouw
waarheid is. Het is belangrijk voor je om goed geaard te zijn en je hebt structuur nodig om in je centrum te komen en
harmonie te ervaren. Vanuit deze balans ben je goed in de dingen die je doet .
Je integreert verschillende levensopvattingen in jezelf. Je bent integer en dat maakt je tot een voorbeeld voor anderen.

Toon 9
Solaire Toon van Intentie
Toon 9 geeft jou in je leven doorzettingsvermogen. Je kunt je energie vanuit passie en enthousiasme doelgericht
inzetten. Je herkent wat nuttig is en wat niet en je hebt oog voor de details. Houd je doel helder voor ogen en put jezelf
niet uit met dingen die niet echt belangrijk zijn. En… als het eens wat langer duurt of tegen zit, benut je teleurstellingen
dan om ervan te leren. Op deze manier kun je vanuit innerlijke kracht je doelen verwezenlijken en zal je een
inspirerend voorbeeld voor anderen zijn.

Toon 10
Planetaire Toon van Manifestatie
Toon 10 geeft jou in je leven het vermogen om dingen te creëren en te manifesteren. Je scheppingsdrang is groot. Zorg
ervoor dat je niet met teveel dingen tegelijk bezig bent want dan werk je hard maar komt er niks werkelijk tot stand.
Kies dus bewust waar je je energie voor wilt inzetten en vooral voor datgene waar je blij van wordt en wat het grote
geheel dient. Geniet van wat je neerzet en van het gevoel van dankbaarheid dat het geeft om te creëren.
.

Toon 11
Spectrale Toon van Bevrijding
Toon 11 geeft jou in je leven de energie om los te laten, om jezelf te bevrijden en om tot je essentie te komen. Je wordt
krachtig door jezelf geleid. Je ervaart het leven als een uitdaging en daar voel je je goed bij. Je hebt snel door wat er
gaande is en je bent direct in je optreden. Anderen vinden dat niet altijd makkelijk. Toch is het goed om met je innerlijk
naar buiten te komen. Wanneer je dingen neerzet, geef jezelf dan de tijd om je ideeën te laten rijpen. Geef niet alles
meteen weg en vergeet niet om jezelf te voeden. Accepteer jezelf en het leven zoals het is. Zo kun jij leven vanuit
overgave!
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Toon 12
Kristallen Toon van Samenwerking
Toon 12 geeft jou in je leven de energie om helderheid te scheppen. Je kan goed samenwerken met anderen en je kunt
verschillende ideeën en perspectieven samenbrengen tot één duidelijk beeld.
Je kunt aandachtig luisteren en dat maakt je tot een goede raadgever.
Deel je inzichten in openheid en liefde! Op het moment dat je aan het woord bent mag je er wél op letten dat je door
je creativiteit en enthousiasme niet de rode draad van je verhaal kwijtraakt.
Je bezit de kracht om iets nieuw leven in te blazen. Blijf bij je intenties en maak dat wat je begonnen bent af. Hierdoor
bereik je stabiliteit en zul je veel waardering ontvangen van de mensen om je heen!

Toon 13
Kosmische Toon van Aanwezigheid
Toon 13 geeft jou in je leven een helder waarnemend vermogen. Je hebt de kracht om illusies door te prikken en je
weet precies wanneer iets niet klopt. Het is je uitdaging om flexibel te zijn en open te blijven staan voor nieuwe ideeën.
Maak je niet te druk en geniet van het leven! Je hoeft alleen maar te ZIJN!
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Tenslotte
Ben je enthousiast geworden?
Zijn er nieuwe vragen in je opgekomen?
Ben je benieuwd naar meer?
Waar ben je naar op zoek? Ontdek de mogelijkheden!
Abonnement Natuurlijk Ritme
Betaal eenmalig €15.- en ontvang 1 x in de 13 dagen het abonnement Natuurlijk Ritme in een PDF,
met 4 teksten die je inzicht geven in de energie van het moment en de mogelijkheden tot groei die je worden geboden.
Daarnaast ontvang je ook een helende tekening en affirmaties. De affirmaties geven je positieve energie en activeren
jouw lichtkracht. De tekening werkt helend, voorbij de woorden...

Wil je zelf verder ontdekken?
Dat kan heel goed door middel van de boeken die we hebben gepubliceerd!
Wil je daarbij nog meer de diepte in?
Dan kun je een workshop of cursus volgen.
Dat kan individueel, één op één met Silver, of in een klein groepje.

Wil je samen met familie, vrienden of collega’s een bijzondere ontmoeting organiseren?
Dan kun je een workshop arrangement boeken, ook op locatie.
Er is ook een Maya Teambuilding workshop!

Wil je een speciaal moment, een mijlpaal in je leven
op een bijzondere manier vieren en/of extra kracht en intentie meegeven?
Dan kun je denken aan een Maya Kristal ritueel of ceremonie.

Wil je een diepgaande eigentijdse transformerende inwijdingsweg volgen?
Dan kun je de Maya Kristal opleiding volgen.
Dat kan individueel, één op één met Silver, of in een klein groepje.

Wil je de universele kennis en wijsheid van de Maya’s integreren in je werk
of een praktijk opstarten?
Ook dan kun je de Maya Kristal opleiding volgen.
Dat kan individueel, één op één met Silver, of in een klein groepje.
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Wil je niet zelf ontdekken maar wel meer inzichten in jezelf, je levensweg, je relaties,
je omstandigheden, je passie en je zielenkracht, je missie en je weg in de nieuwe tijd?
Dan kun kun je een horoscoop of persoonlijk Maya Kristalboek bestellen.
Je kunt een afspraak maken voor een Maya Consult
of een Maya Kristal Coachingtraject volgen.
On-Line en telefonische consulten en begeleiding is mogelijk.

Regelmatig ben ik ook in Haarlem voor afspraken!
Bekijk alle mogelijkheden op

www.mayakristalbewustzijn.nl
Maya Kristalbewustzijn
Kallenkote 77
8345HJ Kallenkote (Steenwijk)
silver@mayakristalbewustzijn.nl
06-41066866
0521-522203
Met Kristalgroetjes
van
Silver en Carla
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Handboek voor vrij, blij en bewust leven
Elke dag afstemmen op de dagenergie
en de natuurlijke ritmes van het leven
helpt je om in verbinding te blijven en ondersteunt jouw persoonlijke groei.
ISBN: 9789402107890
323 pagina's full colour
Prijs: €44.
44.- Geen verzendkosten

Wil je je verdiepen in de Maya astrologie?

Persoonlijk Maya Kristalboek op maat voor jou samengesteld.
Een uniek cadeau aan jezelf of een ander!
Dit Kristalboek bevat jouw volledige geboortehoroscoop
berekend
ekend volgens de Tzolkin.
Het geeft je helderheid en inzicht in jouw proces van bewustwording
en daarmee een nieuwe stabiliteit
in een tijd waarin alles snel aan het veranderen is.
133 pagina's full colour - Prijs: €77.- Geen verzendkosten

Meer info over
er onze boeken, het abonnement Natuurlijk Ritme,
over horoscopen, consulten en programma aanbod
vind je op de website

www.mayakristalbewustzijn.nl
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