Jouw Maya-Jaarstenen: 2021
De Maya Kalender heeft een patroon van 260 dagen. Deze is verdeeld in 20 periodes (zegels met paden) van 13
dagen (stappen in tonen) Om je persoonlijke jaar-energie en bijbehorende jaar-stenen te berekenen, kijken we
naar je: jaar-pad, ‘toon’ én ‘zegel’. In het onderstaande schema kan je deze horoscoop voor jouzelf of een ander
opzoeken.
Jaar-Pad
Kijk in het schema in welke periode jij jarig bent. (dit staat op een andere volgorde dan je waarschijnlijk gewend
bent) kijk daarom even heel goed,
De zegel in de linkerkolom ter hoogte van de periode waarin jij jarig bent, is jouw Jaar-pad.
Dit representeert de energie van de betreffende periode en als je hier in jarig bent,
Dit is jouw jaar thema, tot aan je volgende verjaardag
Jaar-Toon/nr
De 1e datum van die periode is de 1e stap, tel vanaf hier per dag 1 stapje, hoeveel stapjes verder je beland op de
dag van jouw verjaardag.
De hoeveelste dag in je jaar-pad, waarop jij jarig bent, is jouw Jaar-Toon.
Ben je op dag 11 jarig van je Jaar-pad, dan hoort toon 11 dit jaar bij jou.
Verjaardag-Zegel
Je jaar-pad heeft 13 stappen met elk een toon en een eigen zegel.
Je hebt hierboven je jaar-pad en toon ontdekt.
Het aantal stappen van je toon, met de 1e stap op de 1e zegel van je jaar-pad, tel je naar beneden naar je
toon/verjaardag, dit is je verjaardag-zegel. Voorbeeld berekening: 8 juli 2021 valt in de periode van 28 juni -10juli ‘21
in de linkerkolom lees je ‘gele krijger’
De Gele Krijger is het jaar-pad, 8 juli is 11 stappen/dagen* vanaf 28 juni, daarom heeft dit voorbeeld, toon 11, 11
stapjes beginnende op de “gele krijger” naar beneden kom je op de “witte wereldoverbrugger”, dus van degene
die jarig zijn op 8/7/21 is de jaar energie:
Jaarpad: gele krijger, toon: 11, zegel: witte wereldoverbrugger
* 28/29 feb is beiden dezelfde energie, schrikkeldag wordt overgeslagen in de maya telling.
Klik je op de linkjes in bovenstaande blog dan zie je de hele huidige collectie van de betreffende edelsteen in
GemstoneShop.nl, of je klikt door naar méér informatie in een ander blog op GemJudith.com
Je maya-jaar-horoscoop is van het jaar vanaf je verjaardag in dit jaar tot je volgende verjaardag.
Heb je alles gelezen en nog vragen, stuur dan een berichtje naar info@gemstoneshop.nl
Inspirerende Groet, GemJudith EG, Crystal Healer & European Gemmologist.
De paden met bijbehorende data van 2021 zijn:

Zegels & Paden:

Rode Draak

Periodes 1e deel ‘21

1-13 sept 2021

Najaar ‘21

Witte Wind

24 juli- 5 aug ‘21

Blauwe Nacht

15-27 juni 2021

Geel Zaad

7-19 mei 2021

Rode Slang

29 mrt – 10 apr’21

14-26 dec 21

Wereldoverbrugger

18 feb-2 mrt 2021

5 – 17 nov 2021

Blauwe Hand

27 sept – 9 okt ‘21

Gele Ster

19 -31 aug 2021

Rode Maan

11-23 juli 2021

Witte Hond

2 – 14 juni 2021

Blauwe Aap

24 apr – 6 mei ‘21

Gele Mens

16-28 mrt 2021

31 nov -13 dec ‘21

Hemelwandelaar

5-17 feb 2021

23 okt – 4 nov ‘21

Witte Tovenaar

14-26 sept 2021

Blauwe Adelaar

6 – 18 aug 2021

Gele Krijger

28 juni -10juli ‘21

Rode Aarde

20 mei -1 juni ‘21

Witte Spiegel

11-23 april ‘21

27 dec ‘21- 8 jan ’22

Blauwe Storm

3-15 mrt 2021

18 -30 nov 2021

Gele Zon

10-23 okt 2021
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