
MAYATZOLKIN 13 MANEN KALENDEREN DE 

RODE SOLAIRE MAAN JAAR
wat brengt ons het



In de 13 Manen Kalender wordt het jaar 
genoemd naar de toon en zegel van de 
eerste dag van het jaar. Elk jaar op 26 juli is 
het een van de volgende zonnezegels: 
Rode Maan, Witte Tovenaar, Blauwe Storm 
of Geel Zaad. Zij geven het jaar hun energie 
mee.

Bij het duiden van de jaarenergie geldt naast 
de betekenis van het Zonnezegel en de Toon 
ook de invloed van de Zonnezegels die 
eromheen staan zoals hiernaast afgebeeld 
Ook het Wavespell - de reeks van 13 dagen 
waar deze dag zich in bevindt, heeft invloed. 
Dit jaar hebben we ook nog te maken met 
een donkere Maan.

Donkere Maan
De  eerste dag van de eerste Maan, 26 juli, 
begint met een donkere maan op een Rode 
Solaire Maan dag. We spreken van een don-
kere Maan wanneer er geen reflectie is van 
de zon op het maanoppervlak. Hierdoor 
tekent de maan zich donker af tegen de 
nachtelijke hemel. Tijdens een donkere 
Maan is je psychische kracht het sterkst. Het 
brengt ons naar ons diepere zelf en de 
verlangens van de ziel. De rust opzoeken en 
alleen zijn is een goede manier om de bood-
schappen van het Zelf te ontvangen. Deze 
tijd van de Maan is een tijd van voorbereid-
ing voor een nieuwe begin dat start met de 
nieuwe Maan. Een jaar beginnen met een 
donkere Maan geeft het jaar een sterke 
impuls naar binnen mee.

26 juli  2014- 24 juli 2015

9 Maan Jaar - Rode  Solaire Maan - kin 9

Ik pulseer om te zuiveren
Stroming Realiserend

Ik bezegel het proces van Universeel Water
met de Solaire Toon van Intentie

Ik word geleid door de kracht van Levenskracht
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  Kracht   Actie  Functie

Toon 9  Realiseren  Pulseren Intentie

Rode Maan  Universeel water Zuiveren Stroming

Rode  Solaire Maan



De kernwoorden van Rode Maan zijn: 
zuiveren, universeel water en stroming. 

De energie van het zegel Maan gaat altijd 
over zuiverheid van gevoelens, (hoog)-
gevoeligheid en emoties. Maan is alle 
water; het water in de zeëen, de rivieren, 
het water in je lichaam, het water van de 
baarmoeder, je tranen, je zweet. Je hebt 
dit vocht nodig om te leven. Allerlei 
pulsen in je lichaam worden via vocht 
vanuit de hersenen doorgegeven naar je 
spieren en organen en vice versa. Water 
maakt vruchtbaar zeggen ze wel; dat is 
ook zo, zonder vocht verdroog je en ga je 
dood. 
Het zegel Maan staat ook voor de getij-
den en allerlei waterstromen. Maan is de 
kracht van het zuiverende water. Emoties 
zijn als water. Water dat stilstaat vervuilt; 
emoties die niet mogen stromen 
vervuilen je lichaam en geest. Laat zijn 
wat er is en observeer je emoties zonder 
oordeel. Laat je dit jaar niet door emoties 
overspoelen, blijf ze de baas. Jij bent niet 
je emoties! 

Zie ook hoe in de wereld emoties opspel-
en en (helaas) de wereldpolitiek bepalen. 
Rode Maan vraagt je om je lichaam te 
zuiveren met water. Bezoek een sauna, 
zweet en drink veel water. Zorg dat alle 
processen vrijelijk kunnen stromen in je 
lichaam; alleen dan zul je jezelf zuiveren. 

Baken
Rode Maan is een baken of een zendsta-
tion. Als je je opent voor herinneringen 
wordt jij en je lichaam een baken en 
ontvanger voor kosmische energie. Het 
ontvangen van kosmische energie opent 
geleidelijk steeds meer je derde oog. Hoe 
meer dit zich opent en verfijnt, des te 
meer signalen en tekenen zul je opvan-
gen en des te meer begrip je krijgt voor 
het leven. Het fungeert als een extra 
feedback systeem voor jouw eigen groei 
en ontwikkeling en geeft je inzicht in je 
reis. 
Met een goed doorstroomd Maanli-
chaam kun je situaties en mensen zeer 
goed doorvoelen. Dat is nu extra belang-
rijk in tijden van economische crisis en 
armoede van onze natuur. 
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Rode Maanactiveer je 
      maanlichaam



Iedere crisis is een kans! Met een goed door-
stroomd Maanlichaam weet je wat waar is en 
wat niet. Je bent gevoelig, zonder emotioneel te 
zijn. Je fungeert als antenne die de niet gespro-
ken woorden opvangt. 

De lichtwerkers en fijngevoeligen zullen elkaar 
steeds meer vinden. Zij communiceren op een 
andere, veel meer fijngevoelige, manier met 
elkaar. Het zijn niet meer enkele individuen die 
dit beheersen, maar het wordt algemener. 
‘Para’normaal wordt normaal.

Elk moment is een kans je leven anders te leven, 
te veranderen wat niet stroomt. Zoek als water 
de weg van de minste weerstand. Stroom zach-
tjes om de rotsen heen. wees het water. En 
wees bereid alle emoties te voelen die dit 
stromen met zich meebrengt anders blokkeer je 
de stroom.

Water maakt vruchtbaar
In de Maya tijd regeerden de Zonnegod Ahau en 
de regengod Chac het Maan jaar. Regen en 
zonneschijn maken vruchtbaar en daarom 
verwachten de Maya’s een gelukkig en vrucht-
baar  jaar. Een tijd van kracht, licht en groei. En 
zoals je weet waar het vruchtbaar is daar vloeit 
water. Of het nu regen is of tranen die vloeien… 
Dat de waterval van juli en augustus 2014 zorg-
den voor de natste zomer sinds het begin van 
de metingen is daarom geen verrassing, gezien 
vanuit de 13 Manen Kalender.
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Maan is de kracht van het stromende water. 
Water dat stilstaat vervuilt; emoties die niet 
mogen stromen vervuilen je lichaam en geest.
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Laat het stromen! 



Ix Chel

Dame van de Regenboog,  de kleuren subliem
Weeft het bestaan vanuit de hemel

Zij beheerst alle cycli van tijd
Ix Chel, aan u behoor ik toe

Levend in een golf van de oceaan
In geneeskrachtige planten de levens die ze redden zullen

In de Maan in elke fase
Ix Chel, aan u behoor ik toe

Maakt het leven op aarde vruchtbaar
Begeleidt de mysteries van geboorte
Het omarmen, de seks en alle plezier

Ix Chel, aan u behoor ik toe

Jonge Maagd en apocalyptische wijze oude vrouw
Moeder voor allen, zij die meeleeft

Haar belofte is herstel.
Ix Chel, aan u behoor ik toe

Ix Chel, vaak aangeduid als de 
Dame van de Regenboog, was de 
maangodin van de Maya’s. Zij is 
de Moeder Aarde, Godin van de 
Baarmoeder, Godin van de zwan-
gere vrouwen. Zij is de Grot van 
het leven. Vanuit haar wordt het 
leven geboren en naar haar zal 
alles dat leeft terugkeren. Zij is de 
bewaarder van botten en de 
zielen van de doden. Zij is de 
schutsvrouwe van de wevers en 
kunstenaars. Ix Chel is de vrucht-
baarheid zelve en is de voorzett-
ing van alle leven. Zij is het mys-
terie en vreugde van onze vrou-
welijke sexualiteit. Ze is de 
beschermster van de kinderen. 
Ze is de healer, de Godin van het 
Medicijn, die alles weet van het 
helende geschenk van de Aarde 
en haar kinderen – de planten. 
Haar bloem is de goudsbloem, 
ofewel de Calendula.
Ze is de energie van het water. 

Regens, het stromend water van de 
waterval en kristalheldere rivieren zijn 
Haar geschenken aan ons. Als de Boom 
van het Leven druipt melk van Haar Bor-
sten terwijl bloed vanuit haar baar-
moeder loopt. Met al deze scheppende 
krachten was zij ook de vernietiger, de 
maker van Chaos, schepper van de Stor-
men en van Wervelwinden. Zij is de 
Grote Kosmische Moeder.
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Ix Chel
de Maya Maangodin

door Amy Martin, vert Nicole E.Zonderhuis



Rode Solaire Maan 
Toon 9 heet de Solaire Toon. De kern-
woorden van Toom 9 zijn: Realiseren, 
Pulseren en Intentie. 

Als je kijkt bij de tekening van het Waves-
pell (p4) zie je dat er bij Toon 9 een richt-
ingverandering plaatsvindt binnen het 
Wavespell.  Er gebeurt iets magisch en iets 
krachtigs. Dit is voelbaar bij Toon 9. Dit 
jaar zullen we een heel jaar met deze Toon 
leven.
The Quiché Maya noemen number 9 
(BELEJEB) het getal van de Maan: de 
concretisering van het spirituele en de 
wereld van oorzaak en gevolg.
De reden dat de negende Toon geasso-
cieerd wordt met de maan heeft te maken 
met de zwangerschap. De dikke buik van 
de vrouw wordt geassocieert met de volle 
maan. De maan en de vrouw horen bij 
elkaar: de maan bepaalt de maandelijke 
cyclus van vruchtbaarheid en het moment 
van de bloeding.  En als in de zwanger-
schap de buik na 9 maanden op zijn ronds 
en volst is wordt dit geassocieert met de 
volle maan. 

Nu snap je war de kernwoorden van Toon 
9 vandaan komen. De buik staat strak van 
de intentie. Het begint te pulseren, de 
persweeën beginnen. De 9 niet zichtbare 
maanden zullen gerealiseerd worden in 
een concreet resultaat. 
Toon 10 is de manifestatie! Daar wordt het 
kindje geboren.

Een Rode Maan Jaar met Toon 9 is daarom 
een dubbel Maan jaar, met de volledige 
kracht van de ‘Volle Maan’kracht. Gebruik 
deze kracht ‘for the good of all’. Dan zal 
het universum je vruchtbaarheid schenk-
en.

Na 9, komt 10. Na de persweën wordt  het 
kind geboren. Dit jaar is dus ook een 
voorstadium van volgend jaar, het jaar van 
de Manifestatie.

Wat wil er via jou 
geboren worden?
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elkaar: de maan 
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maandelijke 
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  Antipode Kracht: Blauwe Storm  
(Toon 9) Kernwoorden: katalyseren,
  zelfcatalysatie (opwekking), 
  energie
  Toon 9

Storm is de uitdagende kracht van dit Rode 
Maan Jaar. Maan is een vloeibaar stromende 
energie terwijl de Storm een heftige kracht is 
die ons van de grond kan optillen en meene-
men in zijn stroom. Het kan ons door elkaar 
schudden en verbouwereerd achterlaten. 
Storm leert ons hoe we kracht in onszelf 
kunnen opwekken zodat we altijd toegang 
hebben tot deze eindeloze bron van energie. 
Maak gebruik van deze kracht samen met de 
liefde en zachtheid van de Maan. 
 

  Analoge Kracht: Witte Hond    
  Kernwoorden: liefde, hart, 
  loyaiteit
  Toon 9 

Dit liefdevolle maatje zal ons dit jaar helpen om 
trouw te zijn en lief te hebben vanuit ons hart, 
juist ook in tijden dat de we ons laten meeslep-
en door de emoties van de Rode Maan. Hond 

laat ons zien leiden en laten leiden in een relat-
ie uitwisselbaar zijn. Hond herinnert ons eraan 
trouw te zijn aan onze eigen idealen en onze 
waarheid. Om af te stemmen met het Ene Hart 
herenig je met je zielsverwanten. Wordt als de 
Hond en geef anderen liefde en ontvang het 
ook zo veel mogelijk. 

  
  Occulte Kracht  (Verborgen 
  Kracht): Gele Mens
  Kernwoorden: beïnvloeden, 
  vrije wil, wijsheid
  Toon 5  
  
Mens staat voor de kracht van keuze. Keuze-
vrijheid is een voorrecht, maar het brengt ook 
de last van verantwoordelijkheid . Mens heeft 
de wijsheid en de vrije wil om invloed uit te 
oefenen op zijn omstandigheden. 
Dit Rode Maan jaar helpt de Gele Mens je  om 
je keuzes wijs en met verantwoordelijkheid te 
maken. Met respect naar elk levend wezen op 
deze mooie Aarde, inclusief jijzelf. 

Dit jaar wordt vergezelt door 4 verschil-
lende zegels. Deze krachten kun je benut-
ten gedurende het jaar.

  Gids Kracht: Rode Slang 
(Toon 9)     Kernwoorden: overleven, 
  levenskracht en instinct.
  
Maan is de energie van het water en 
emoties. Te veel emoties vertroebelen je 
beeld. Door de toegenomen gevoeligheid 
en emoties tijdens een Rode Maan jaar 
kan de grens vervagen tussen wat bij jou 
hoort en wat bij de ander. De energie van 
de Rode Slang kan je gidsen! Slang is je 
levenskracht, je kundalini en je 
lichaamswijsheid die je in staat stelt te 
reageren zonder na te denken, zoals een 
vallend voorwerp opvangen uit de lucht 
en plosteling gevaar te ontduiken. Slang 
geeft je het vermogen te luisteren naar 
het lichaam en je instinct te volgen. Het 
lichaam weet waarheen te gaan en wat te 
doen en laten. Dus waar de Maankracht 
je zicht vertroebelt, focus op de innerlijke 
wijsheid van de Slang en je lichaam. Eer je 
lichaam als fysieke tempel. Laat je passie 
zien, vier je vitaliteit en je sensualiteit ten 
volle. Laat het stromen.
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Deze 4 krachten
helpen je het 
jaar door.
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Rode Draak Wavespell
Rode Solaire Maan is kin 9 - de negende 
dag van de 260-daagse Tzolkin kalender. 
Deze dag bevindt zich in het eerste 
Wavespell – de eerste reeks van 13 dagen 
- van de Tzolkin kalender, en heet het 
Rode Draak Wavespell (naar het eerste 
zegel van de reeks). Het komt zelden voor 
dat een nieuw jaar zo samenvalt met het 
eerste Wavespell van de Tzolkin. Maar nu 
wel! Net zoals de Jaarenergie een jaar 
lang voelbaar is , zo heeft ook het Wave-
spell  van de jaarenergie een jaar invloed.
Kernwoorden van de Rode Draak zijn: 
Voeden, Koesteren, Zijn. Het Rode Draak 
Wavespell is een echt nieuw begin, de 
verbinding met je bron en je wortels, en 
met je innerlijk moeder. 
Dit Wavespell maakt dat je weer herin-
nerd wordt aan je verleden en aan je 
herkomst; in je dromen en in de mensen 
die je ontmoet, de dingen die je over-
komen of waar je aan denkt. Trauma’s die 
je dacht achter je gelaten te hebben, 

komen nu weer boven. Vooral in het 
eerste deel van de Tzolkin is deze kracht 
erg sterk. Draak staat voor je innerlijk 
moeder: Het is dat deel in jezelf dat voor 
je zorgt. Dat er voor zorgt dat je gevoed 
bent, voldoende aandacht en warmte 
krijgt, dat je de juiste keuzes maakt, 
vervullende relaties hebt, etc. Soms bete-
kent het dat de Draak je extra confron-
teert met deze zelf-zorg, of juist het 
gebrek daaraan.  
De vraag die je dit jaar steeds met je mee 
kunt dragen is: ‘Wat voedt mij?’ Of  ‘Is dit 
echt voedend voor mij?’ Draak heeft - als 
eerste zegel - ook een traagheid, het is als 
het lava van de vulkaan dat taai en traag 
de vulkaan uit stroomt. 

Kleur: Rood
Maan is een rood zegel in een rood 
Wavespell. Rood is de kleur van initiatie. 
Het is een goede energie om iets op te 
starten. Om ergens mee te beginnen wat 
dan ook kans van slagen heeft. Als je de 
traagheid weet te overwinnen tenminste.
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Draak Wavespell
jaar energie Het is een goed jaar om iets op te starten, dat gaat 

makkelijk, maar blijf jezelf steeds afvragen of het je 
werkelijk voedt. 

Draak brengt een 
verbinding met 

je bron en herkomst.
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