
Nu, bij de start van Dag 6 van de
Galactische Cyclus in de Maya-kalender
(op 13 november), is het een mooi

moment om de balans op te maken. Wat betekent
de overgang van Nacht 5 naar Dag 6 en hoe mani-
festeert zich dit? Wat staat ons te doen in Dag 6 en
wat kan ons helpen bij het beklimmen van de laat-
ste treden van onze ‘Stairway to Heaven’, op weg
naar Eenheidsbewustzijn?; de realisatie dat alles in
deze schepping met elkaar verbonden is en onder-
deel is van één bewustzijn (de ‘Oneness’-gedachte).

In het septembernummer van Spiegelbeeld schreef
ik een eerste artikel over de Maya-kalender met
daarin de structuur van het tijdschema van de evo-
lutie van het bewustzijn sinds de ‘Big Bang’ zoals
dat door Carl Johan Calleman uit de Maya-kalen-
der is gedestilleerd. Ik volgde daarin de actualiteit
op de voet en beschreef de tekenen die horen bij de
nu aflopende Nacht 5 van de Galactische cyclus.
Tevens belichtte ik enkele voortekenen van de
naderende Dag 6, de Dag die NU bij het verschij-
nen van dit nummer begint. Om precies te zijn op
13 november 2008. 
In dit artikel zal ik verder ingaan op het einde van
Nacht 5 en de betekenis van Dag 6 en actuele voor-
beelden belichten van de manifestatie van deze
Dag- en Nachtenergieën. Tevens reik ik gedachten
en ideeën aan die ons kunnen helpen bij het
beklimmen van onze ‘Stairway to Heaven’ op weg
naar Eenheidsbewustzijn.

Dag- en Nachtenergieën in de Maya-
kalender
De Dagen en Nachten in de Maya-kalender staan
voor afwisselende energieën van creatie en integra-
tie. Alles in de schepping is onderling verbonden.
Er is niets wat op zichzelf staat en van toevallige of
willekeurige gebeurtenissen is dan ook geen spra-
ke, zoals sommige wetenschappers en zogenaamde
‘intelligentsia’ ons nog steeds willen doen geloven.
Er is een onderliggende allesomvattende energie,
die de oorsprong is van alles wat er is. Deze ener-
gie noemen we bewustzijn. Bewustzijn is de bron,
de oorsprong van het Al. Bewustzijn was, is en zal
altijd zijn. Het is een scheppende kracht die zich
manifesteert in afwisselende energiepulsen van
creërende, uitdijende ‘Dagenergie’ (de + pool) en

integrerende, terugtrekkende ‘Nachtenergie’ (de –
pool). Deze pulsen vinden in verschillende cycli
plaats, waarbij iedere volgende cyclus 20x korter is
in tijd dan de voorgaande cyclus. Doordat dezelfde
energiepuls in een korter tijdsbestek door het uni-
versum stroomt, is de energie in iedere volgende
cyclus ook 20x sterker in intensiteit. Dit uit zich in
de exponentiële versnelling van de ontwikkelingen
in onze wereld. 

Na de Big Bang deed het bewustzijn er 10 tot 12
miljard jaar over om zich te manifesteren in de
vorm van de aarde (als een van de talloze vormen).
Vervolgens duurde het nog enkele miljarden jaren
voordat één- en meercellig leven ontstond. Het
tempo ging verder omhoog en het bewustzijn ont-
wikkelde zich in enkele honderden miljoenen jaren
tot een zoogdierenvorm. Dichter bij huis zien we
dat sinds de vorming van de mens, deze zich eerst
vele tienduizenden jaren manifesteerde als jager,
vervolgens als landbouwer en dat pas sinds de
Industriële Revolutie in 1755 de industriële ontwik-
keling is opgekomen wat gepaard ging met een
toenemende verstedelijking. Binnen deze laatste
250 jaar is nog maar enkele decennia geleden de IT-
revolutie gestart en Internet bestaat pas sinds 1992
(het begin van Dag 7 in de Planetaire cyclus). En
pas bij de start van de Galactische cyclus in 1999
heeft internet een grootschalige toepassing gevon-
den in o.a. het e-mail verkeer. 

Nog maar 9 jaar geleden! 
In deze 9 jaar is de wereld totaal veranderd en bui-
telen de nieuwe ontwikkelingen als de gsm’s,
palmtops, ipods en andere mp3-achtigen in een
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steeds sneller tempo over ons heen. Ik ben met mijn
Nokia gsm, die bij de aanschaf in 2003 helemaal je
van het was, inmiddels een mastodont tussen de
fotograferende en internettende mobiele telefoon-
bezitters, omdat ik met mijn Nokia alleen maar kan
bellen. 

En wat te denken van het verloop van de groei van
de wereldbevolking? In het begin van de 19e eeuw
zat de wereldbevolking nog ruim onder de 1 mil-
jard, in 1950 was dit gegroeid tot 2,5 miljard en nu
zijn we de 6 miljard al ruim gepasseerd. Er zijn nog
nooit zoveel geïncarneerde mensenzielen hier op
aarde aanwezig geweest. Wat komen die allemaal
doen? 
Zouden ze allemaal de kwantumsprong naar een
hoger bewustzijn willen meemaken waar de mens-
heid nu voor staat? Jazeker!

Terug naar de afwisselende Dag- en Nachtenergie-
pulsen die over ons heen worden gestort. Doordat
de lading en intentie van de Dag- en
Nachtenergieën in de verschillende cycli of onder-
werelden¹ hetzelfde zijn kunnen we uit historische
ontwikkelingen en gebeurtenissen aanwijzingen
halen voor wat er in de toekomst zou kunnen
gebeuren. Uiteraard dient dit met de nodige voor-
zichtigheid gepaard te gaan. De lading van de
energieën is weliswaar hetzelfde, maar de intensi-
teit en trillingsfrequentie neemt telkens 20-voudig
toe en de volgende onderwerelden vinden plaats
binnen de ‘vorige’ (en dus nog lopende) onderwe-
relden. Alle 9 onderwerelden eindigen namelijk op
dezelfde datum en Calleman heeft die berekend op
28 oktober 2011. De energieën raken hierdoor ver-
mengd en kunnen niet één op één worden vertaald.
Er zijn nog veel meer complicerende factoren zoals
o.a. de draaiing van de wereldboom waardoor er
een afwisseling is tussen eenheids- en dualiteitbe-
wustzijn tussen de verschillende onderwerelden,
maar dat voert te ver voor dit artikel en daarvoor
verwijs ik naar de genoemde literatuur.

Dag 6 in de Planetaire cyclus
Hoe het ook zij, er is een zekere voorspellende
waarde te ontlenen aan de gebeurtenissen die in
overeenkomstige Dagen en Nachten in voorgaande
onderwerelden hebben plaatsgevonden. Laten we
dus eens kijken wat er in Dag 6 van de Planetaire
Onderwereld is gebeurd, in de periode 1952-1972.
Dit was de periode waarin het Planetaire bewust-
zijn tot bloei kwam, wat zich ondermeer manifes-
teerde door het besef dat onze planeet totaal ver-
nietigd kon worden door atoombommen. Hier
werden in deze periode veel proeven mee gedaan
en met de Cubacrisis in 1962 besefte de wereld dat
het in enkele klappen vernietigd kon worden door

eigen gefabriceerde wapens. De periode van de
Koude Oorlog was hiermee begonnen en tegelij-
kertijd braken de Rebelse jaren 60 aan waarin grote
groepen zich afzetten tegen de heersende machten.
Aan het eind van Dag 6 mondde dit uit in de zacht-
ere Flower Power periode, die in het midden van
Nacht 6 (1972-1992) in de jaren 80 weer een stille
dood stierf door een te naïeve verheerlijking van
het spirituele. Maar in Dag 6 was het planetaire
bewustzijn tot werkelijke bloei gekomen en er was
geen weg meer terug. De wereld besefte dat het één
groot geheel was waarin alles en iedereen elkaar
beïnvloedde, waardoor supranationale organisa-
ties als NAVO en VN sterk groeiden in invloed.
Dag 6 is dan ook de periode waarin het bewustzijn
van de onderhavige onderwereld tot bloei komt.
¹ Er zijn 9 cycli/onderwerelden met daarbinnen tel-
kens 7 Dagen en 6 Nachten (zie artikel in septem-
bernummer, mijn boek ‘Stairway to Heaven’ of de
boeken van Calleman)

Dag 6 in de Galactische cyclus
Wat kan de geschiedenis ons leren over de nu star-
tende Dag 6 in de huidige Galactische cyclus?
Tijdens Dag 6 zal het in Dag 5 (24-11-06/19-11-07)
ontloken galactische bewustzijn verder tot bloei
komen. We zullen steeds meer beseffen dat de
aarde slechts een (relatief klein) onderdeel is van
een veel groter galactisch geheel. De focus zal ver-
der verschuiven van planetaire machtsperikelen
naar een dit overstijgend bewustzijn. Doordat de
eenzijdige machtspositie van de Verenigde Staten
in rap tempo is ontmanteld en landen als China,
India, Rusland en staten uit het Midden Oosten
steeds meer aan de touwtjes trekken, zal alleen een
president die oog heeft voor het grotere geheel
kunnen passen in de Dag 6 energie. Of dit nu
Obama of McCain wordt, de westelijke wereld
krijgt in ieder geval een leider die meer de nadruk
op verbinding zal leggen als wat we de afgelopen 8
jaar hebben meegemaakt met Bush en zijn vazallen.
Mocht de nieuwe leider dit niet doen en zich laten
verzwelgen door de macht van het Ego, dan zal hij
het einde van zijn regeerperiode waarschijnlijk niet
halen. Dezelfde dynamiek zal uiteraard gelden
voor de Oostelijke leiders, waarvan enkelen zoals
Poetin, Medvedev en de Chinese machtshebbers
nu denken dat ze een grote broek aan kunnen trek-
ken. Ook zij zullen zich in de komende jaren op
weg naar het einde van de Maya-kalender moeten
aanpassen aan het groeiende Eenheidsbewustzijn,
anders zullen zij aan de vernietigende krachten
van het Ego ten onder gaan en mogelijk hun volken
daarin meeslepen. Laten we hopen dat zij en wij
(die hen kiezen!) op tijd wakker worden en het niet
zover hoeft te komen.

november  2008  . Spiegelbeeld . 17

Laatste grote
sprong op weg
naar Eenheids-

bewustzijn
�



Gelukkig zijn er ook hoopgevende tekenen voor
degenen die ze wil zien. Het tot bloei komende
Galactische bewustzijn, dat zoals duidelijk mag
zijn slecht een opmaat is naar het
Eenheidsbewustzijn, uit zich ook in de steeds
intensievere zoektocht naar de opbouw van het
Universum. Zo is onlangs de grootste deeltjesver-
sneller in gebruik genomen door het CERN, waar-
mee men het zogenaamde ‘Goddeeltje’ hoopt te
vinden. Dit zal niet gevonden worden, omdat er
geen kleinste fysiek deeltje kan bestaan. Het
Universum bestaat, ook volgens de Snaartheorie,
uit energietrillingen die in een lage frequentie zich
manifesteren als materie. Deze oerenergie is onein-
dig, zowel naar buiten (de oneindige ruimte in) als
naar binnen toe (de celkern in). Dit wordt nader
toegelicht in ‘Stairway to Heaven’. 
Deze zoektocht naar de bron van het leven is een
resultaat van eendrachtige samenwerking in een
onderzoeksinstituut (het CERN) dat door verschil-
lende Europese landen is opgericht in 1954 (in het
eerste deel van Dag 6 van de Planetaire cyclus als
een van de manifestaties van planetaire samenwer-
king). Steeds meer landen zijn in de loop der jaren
gaan participeren in het CERN, waar o.a. ook
Internet in 1992 zijn oorsprong heeft gevonden en
daarmee de wereld heeft klaargemaakt voor de
laatste grote sprong op weg naar
Eenheidsbewustzijn.

De toenemende crisis in Nacht 5
Internet heeft de wereld geopend en de ontwikke-
lingen vinden, zoals hierboven al gesteld, sinds-

dien in een steeds sneller tempo plaats. Op alle
gebieden! Kijk bijvoorbeeld naar wat er in de eind-
fase van Nacht 5 in de financiële wereld gebeurt.
De door Calleman al in 2000 voorspelde start van
de instorting van het financiële stelsel tijdens Dag 5
van de Galactische cyclus is uitgekomen.
Halverwege Dag 5 (op het hoogtepunt) is in de
zomer van 2007 de kredietcrisis gestart. Waar ik in
mijn vorige artikel, net over de helft van Nacht 5
geschreven, nog onderkoeld meldde dat deze crisis
tot op de dag van vandaag zijn invloed doet gel-
den, is nu, twee maanden later in de eindfase van
Nacht 5, duidelijk geworden dat deze crisis een
monster is dat niet meer te temmen is. Enkele kop-
pen in de Volkskrant van 18 september illustreren
dit:

‘Financiële instellingen in zwaar weer’
‘Financiële paniek in New York, Londen en Moskou’

En wat dacht u van deze?

‘Implosie van het kapitalisme’

Het faillissement van mega zakenbank Lehman
Brothers heeft een sneeuwbaleffect op gang
gebracht en binnen nog geen week zag de
Amerikaanse overheid, nog steeds onder leiding
van de toch niet als socialistisch bekend staande
‘George Double U’, zich genoodzaakt om met een
‘reddingsplan’ te komen d.m.v. een geldinjectie in
de financiële markt van 700 miljard dollar.
Noodlijdende banken worden hiermee genationali-
seerd. Wat een geweldige ironie! De ‘administrati-
on’ van de vrijhandel en het kapitalisme als natio-
naliserende overheid. Voorwaar een ‘implosie van
het kapitalisme’ zoals de Volkskrant zo mooi kopt.
Het is duidelijk dat hier veel meer aan de hand is
en het woord ‘kredietcrisis’ wordt hier en daar al
vervangen door het veel toepasselijkere ‘systeem-
crisis’.

Ook de gebeurtenis op 8-8-8 in Georgië wil ik niet
onvermeld laten. Daar waar heel de wereld haar
ogen (en ik ook de mijne) gericht had op de
Olympische Spelen, zorgde een oorlog tussen
Georgië en Rusland voor de zoveelste grote
omwenteling in de wereld. De verhouding
Rusland-Westen is ineens weer op scherp komen te
staan en de term Koude Oorlog wordt zelfs weer
genoemd. 

Bovenstaande feiten staven het realiteitsgehalte
van de Maya-kalender volgens Calleman. De ener-
gie van de vernietiging van oude structuren doet
zich nu aan het einde van Nacht 5 volop gelden.
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Dag 6 staat echter op het punt van beginnen. Hierin
zal het Galactische bewustzijn tot bloei komen en
ons verder leiden op de route naar
Eenheidsbewustzijn.

De laatste treden naar Eenheidsbewustzijn, 
wat kan ons helpen?

We zullen de laatste treden van de ‘Stairway’ zelf
moeten beklimmen. Maar er is hulp. We hoeven het
niet alleen te doen. Een geweldige bron van inspi-
ratie en ondersteuning voor mij persoonlijk en voor
honderdduizenden anderen is de Oneness
Movement van Sri Amma en Sri Bhagavan. 

In 2004 is de Oneness University opgericht om zo
ook de Oneness processen beschikbaar te maken
voor het Westen. Maandelijks vinden er processen
met honderden deelnemers uit talloze landen van
de wereld plaats. Sinds dit jaar zijn deze processen
verkort tot ieder 7 dagen en worden Level 1 en
Level 2 genoemd. In Level 1 word je door middel
van een diepgaand zuiveringsproces klaargemaakt
om de Deeksha of de Oneness Blessing door te
geven. Een dergelijk proces is een afwisseling van
‘teachings’ door zogenaamde Dasa’s (gidsen),
meditaties, films, oefeningen en vooral veel stilte.
Deze stilte wordt ook geadviseerd tijdens de pau-
zes, lunches, diners en op de slaapzalen. In het
begin is dit even wennen, maar juist deze stilte
brengt je helemaal naar jezelf, uiteraard ook naar
de minder prettige stukken. Dat is niet altijd even
leuk of gemakkelijk, maar wel buitengewoon zui-
verend!

Ook Ananda Giri, een van de eerste leerlingen van
Sri Bhagavan en een van de drie hoofd Dasa’s, ver-
hoogt de toegankelijkheid voor het Westen door
conferenties te leiden in Westerse landen, zoals
onlangs in Hannover (2000 deelnemers) en vorig
jaar nog in Nederland. Ananda Giri beantwoordt
op indrukwekkende en zeer zuivere wijze vragen
van het publiek en leidt de toehoorders via humo-
ristische anekdotes door de gedachten van de
Oneness Beweging. 

Enkele concrete voorbeelden van gedachten uit de
‘teachings’ die eenieder, naast het ontvangen van
de Oneness Blessing, kunnen helpen op weg naar
Eenheidsbewustzijn:

Suffering is not in the fact, it is in the perception of
the fact 
(Lijden wordt niet veroorzaakt door de gebeurte-
nis, maar door de perceptie van de gebeurtenis).

When pain arises, stay with the pain, embrace it
and it will dissolve without leaving a trace
(Als pijn komt, blijf bij de pijn, omarm het en het
zal oplossen zonder een spoor na te laten).

Dit is ‘alles’ wat ons te doen staat. Geen sinecure in
de uitvoering, maar zeer simpel als gedachte. De
crux zit hem uiteraard in de uitvoering, maar zon-
der bewustzijn van deze gedachte kan er geen uit-
voering zijn. Dus laat deze gedachte eens binnen.
Voel eens wat die met je doet….. 

Wat komt er op? 
Irritatie? Hoor ik je denken: ‘wat een onzin, wel erg
simpel gezegd, hoe kan ik pijn nou omarmen?, dat
kan/wil ik niet, etc’? 

Allemaal logische en volstrekt normale reacties. We
zijn allemaal behept met het oerinstinct om te over-
leven. Deze zorgt voor een reflex dat we bij pijn
maken dat we wegkomen. Vluchten is het enige
waar ons hele systeem naar schreeuwt bij pijnmo-
menten. En hier wordt ons gevraagd om juist het
tegenovergestelde te doen! Niet vluchten, maar de
pijn omarmen en er dus contact mee maken. De
pijn volledig (durven) ervaren. Dit brengt me op
nog een mooie zin:
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Experiencing reality as it is, is the only way to
awakening
(Ervaren van de werkelijkheid zoals hij is, is de
enige weg naar ontwaken).

Als er pijn is, is dát de werkelijkheid. Door ervoor
weg te lopen (en daar hebben we talloze manieren
voor gevonden, creatieve wezens als we zijn, welke
pas jij toe?........) blijft deze bestaan. Sterker nog, hij
wordt versterkt en zal genadeloos terugkeren.

Het is dus essentieel dat we ons uitdagen en trai-
nen om bij de pijn te blijven. Gelukkig is er, zoals
gezegd, hulp in dit lastige proces. Deze hulp toont
zich in de volgende gedachte:

Stay with the pain, embrace it, ask Grace
(Blijf bij de pijn, omarm het, vraag Genade).

Genade zou je kunnen omschrijven als hulp van
God. God is slechts een naam voor de bron, het
bewustzijn, de lichtkern die wij in wezen zijn.
Ananda Giri stelt dat we het ook ‘geluk’ of ‘toeval’
mogen noemen. Het is hetzelfde. 
We dienen zélf om Genade te vragen. Met volle toe-
wijding en met de juiste emotie. 

De juiste emotie wil zeggen: niet smeken, geen
wanhoop of slachtoffertaal. Dat voedt je vraag met
negatieve energie waardoor je dat ook aantrekt. De
sleutel zit hem in het daadwerkelijk durven voelen
van de pijn, deze te koesteren en stil te zijn. Dit
creëert ruimte tussen de pijn, en in die ruimte kun
je rustig je vraag stellen, met toewijding, met posi-
tieve intentie. Vraag wat je wilt en neem je verant-
woordelijkheid. Vraag of roep bijvoorbeeld niet:
‘Waarom moet mij dit overkomen? Haal dit weg bij
mij! Help me dan toch in Godsnaam!’ Maar stel
vragen als: ‘Hoe kan ik van deze pijn verlost raken?
Wat moet ik daarvoor doen? Wilt u mij alstublieft
helpen?’ Voel je het verschil?

Probeer maar eens uit. En denk erom….er is hulp!
Veel succes.

Literatuur:

• The Mayan Calendar, solving the greatest mystery of our time,

Carl Johan Calleman

• De Maya-kalender en de transformatie van het bewustzijn, Carl

Johan Calleman

• Stairway to Heaven, Eric Huysmans 
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