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Nicole E. Zonderhuis is 13 Manen Kalender expert van het eerste uur. Ze schrijft boeken en artikelen, geeft 
cursussen en workshops, maakt jaarlijks de 13 Manen Agenda en sprak de afgelopen jaren op diverse symposia en 
festivals. Ze is organisator van de Dag buiten de Tijd, een ééndaags buitenfestival op 25 juli. 

Horoscoop 14 juli-8 augustus

Kernwoorden: kunnen laten, Aarde healing, vertrouwen, 
ontplooien, synchroniciteit

Het Zonnezegel Aarde: Het Mayawoord voor Aarde, Caban, 
betekent ‘dat wat beweegt’. Net als de Aarde zelf die altijd 
maar draait. Net als cycli van de natuur die in beweging zijn. De 
kracht van Aarde is een liefdevolle leidende kracht die je vraagt 
in beweging te blijven, los te laten en vertrouwen te hebben in 
de uitkomst van je wandeling.

Deze 13 dagen: Wat vroeger is gebeurd, is verleden tijd. 
Wat vandaag gebeurt, ligt in jouw handen.  Maar het is jouw 
beslissing in het heden die jouw toekomst bepaalt: iedere actie, 
iedere beslissing, ieder plan of project dat je aangaat, heeft in-
vloed op jouw leven en misschien die van anderen in de nabije 
of verre toekomst. Daarom zijn wijsheid, innerlijk leiderschap 
en bewustzijn zo belangrijk. Rode Aarde wijst je de weg. Jouw 
weg! Tijdens deze 13 dagen zou je gemakkelijk afgeleid kunnen 
worden van waar je mee bezig was. Houd je focus en volg je 
pad. Maar ook koppigheid kan deze 13 dagen in de weg zitten. 
Je kunt tegen mensen aanlopen die heel overtuigd zijn van hun 
eigen ideeën en hier star aan vast blijven houden. Misschien 
doe je dat zelf ook wel? Ook kunnen er uit het niets aardbevin-
gen in je leven opduiken die grote verschuivingen veroorzaken 
in je werk of privésituatie.

Wat de Rode Aarde brengt:

• richting 
• leiderschap van binnenuit
• gronding/aarding
• levenskracht
• focus
• navigatie
• synchroniciteit
• luisteren
• vreugde
• stevigheid
• zekerheid
• helderheid
• beweging
• gezonde koppigheid.

Kernwoorden: Eigen liefde, hart, liefhebben, loyaliteit en trouw

Het Zonnezegel Hond: Hond is de kracht van liefde in al haar 
schakeringen, om liefde te geven én te ontvangen. Hond staat 
voor het vermogen om een intieme relatie aan te gaan met een 
ander; het vormen van een vriendschap, een paar of een gezin.

Deze 13 dagen: Eigenliefde en innerlijk autoriteit… Het blijft 
lastig jezelf diep lief te hebben. Het is een taboe dat diep zit. Heb 
je moeite je grenzen te stellen, te houden en je tanden te laten 
zien? Ben je eerder trouw aan de ander, dan trouw aan jezelf? Wil 
je meer in je eigen autoriteit staan en niet langer onderdanig 
gedrag vertonen? Wil je af van autoriteitsconflicten? De Hond, de 
trouwe viervoeter, vergezelt ons al sinds de prehistorie.  Deze 13 
dagen zal de Hond onze leraar zijn. Hij leert ons over de kracht 
van het Hart – hij helpt je je hart te openen. Voor liefde, dank-
baarheid en schoonheid. Hond gaat over trouw en loyaliteit, over 
leiden en geleid worden. Alles binnen relaties dat niet klopt komt 
dit Wavespell boven. Houd de verbindingen met de liefde in je 
hart en laat je niet leiden door je angst.

Wat de Witte Hond brengt: 

• liefde in relaties
• eigenliefde
• grenzen
• volgen/leiden
• trouw
• eigen waarheid
• compassie
• balans in de zorg voor de ander
• innerlijke autoriteit
• autoriteitsconflicten
• loyaliteit
• vrolijkheid en speelsheid
• de jonge hond zijn
• over enthousiast ergens in duiken
• en nog veel meer…

14 - 26 juli:

Rode Aarde Wavespell

27 juli - 8 augustus:

Witte Hond Wavepell

In de 13 Manen Maya kalender van 260 dagen heeft elke dag een eigen energie. Deze energie wordt bepaald door het Zon-
nezegel en de Toon van de dag. Elke dag is onderdeel van een reeks van 13 dagen als een soort Maya week. We noemen deze 
periode Wavespell. Het eerste Zegel bepaalt de sfeer voor deze 13 dagen. Deze specifieke energie kun je gebruiken om  dingen 
te doen, of juist te laten. Je kunt deze golven van energie leren besurfen, de tijd zal dan in je voordeel werken. Je gaat leven 

in de natuurlijke tijd!

gele mens blauwe storm

Rode Aarde Witte Hond

Reken uit wat jouw Zonnezegel is. Wie weet zijn het jouw 13 dagen! Kijk op de site van Nicole E. Zonderhuis: www.mayatzolkin.com 
Om optimaal de kansen van de tijd te benutten, doe dan mee met het online wavespell.

Rode Aarde Witte HondRode Aarde Witte Hond
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