
DE BETEKENIS VAN DE MAYA-KALENDER EINDDATUM 28 OKTOBER 2011 
 
We hebben de einddatum van de Maya-kalender – 28 oktober 2011 – alweer even achter de 
rug. Evenals de door velen belangrijk geachte datum 11-11-11. Wat is er nu gebeurd tijdens 
en rond deze data? Wat is de betekenis van de einddatum 28 oktober 2011? Wat is er 
verschoven in ons bewustzijn? Waar staan we nu en waar gaan we heen in het belangrijke 
jaar 2012? 
 

De einddatum 28 oktober 2011 
 
De Maya-kalender is op 28 oktober 2011 aan zijn einde gekomen. Dat betekent volgens Carl 
Johan Calleman dat het universum zijn hoogst mogelijke kwantumstaat heeft bereikt. ¹ De 
Long Count van dertien Baktuns is, evenals de andere acht tijdsgolven of onderwerelden van 
dertien hemelen, gecompleteerd. Dit ‘einde’ betekent eveneens dat de beklimming van de top 
van de negen trapspiramide (zie afbeelding 1) is voltooid en dat de kosmos geen hoger niveau 
van eenheidsbewustzijn aanbiedt dan deze. De zevende dag van de negende onderwereld – 11 
tot 28 oktober 2011 – was de eerste keer in de kosmische geschiedenis dat alle negen 
tijdsgolven geactiveerd waren in een toestand van licht. Dit bood een uitstekende 
mogelijkheid voor de integratie van hun respectievelijke energievelden tot een eenheidsveld. 
Op 28 oktober 2011, 13 Ahau in de Tzolkin, vond volgens Calleman de fundamentele 
verschuiving van de negen tijdsgolven plaats. De samenvoeging van hun respectievelijke 
energieën zullen zich nu voor enige tijd uitspelen in onze individuele levens en in de 
geschiedenis van onze planeet. Er is geen terugkeer mogelijk. ² 

De dag van de einddatum, waar ik zes jaar eerder voor het eerst van hoorde op een lezing 
van Calleman en die me sindsdien niet meer heeft losgelaten, was voor mij persoonlijk een 
dag die in een haast onmerkbare roes voorbij ging. Er gebeurde op het oog niet zo veel, maar 
toch gebeurde er in de diepte van alles wat ik niet goed kon duiden. Ik heb die dag, buiten een 
gezamenlijke meditatie op afstand met een vriendin, niets bijzonders gedaan en ervoer een 
soort van merkwaardige stilte en kalmte. In de meditatie werd ik naar de grote piramide in 
Egypte toe geschoten (ik ben daar in dit leven nog nooit geweest) en zag ik beelden van een 
ritueel met een hoge priesteres en een farao dat me bekend voorkwam. Ik beleefde het mee en 
was in de piramide die afwisselend donker en licht was. Dat was bijzonder, maar de diepe 
impact daarvan drong pas later tot me door. Op de dag zelf ging het meeste, zoals gezegd, in 
een roes aan me voorbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 1: De evolutie van het bewustzijn in negen onderwerelden en dertien hemelen,  
uitgebeeld in een schematische weergave van de grote Maya piramides met negen trappen. 

Hemelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Cellulaire onderwereld (OW)                  16,4 miljard jr. 

2. Zoogdieren OW                                820 miljoen jr. 
3. Antropoïde (Apen) OW                    41 mln. jr. 

4. Mensen OW                              2 mln. jr. 
5. Regionale/Culturele OW 102.000 jr. 

6. Nationale OW              5125 jr. 
7. Planetaire OW       256 jr. 

8. Galactische OW    12,8 jr. 

9. Universele OW     234 dg. 
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28 oktober – 11 november 2011 

 
In de dagen daarna begon ik me af te vragen wat er nu eigenlijk gebeurd was. Zou het ritme 
van de twintigvoudige tijdsversnellingen nu gestopt zijn of zou dit nog even doorgaan? 
Waarom zou dit eigenlijk stoppen? De tijd was immers nog niet in een nulpunt aanbeland. Op 
de website van een zekere Georgi Stankov – www.stankovuniversallaw.com –, waar ik enkele 
dagen voor de einddatum op was geattendeerd, vond ik een berekening die de twintigvoudige 
tijdsversnellingen doortrok naar 11 november 2011. Op deze 11-11-11 datum zou dan 
eindelijk de grote ascensie plaatsvinden volgens Stankov. Hij meende dat de doortrekking van 
de versnellingen hiervoor het ultieme ‘wetenschappelijke bewijs’ was. Dat vond ik 
intrigerend, dus ik ging het meteen narekenen.   

Ik redeneerde dat we met een volgende twintigvoudige tijdsversnelling na 28 oktober een 
virtuele 10e onderwereld in zouden gaan. Die zou dan 234 / 20 = 11,7 dagen, met dertien 
hemelen (of dagen en nachten) van ieder 0,9 dag, oftewel 21,6 uur (21 uur en 36 minuten) 
duren. Deze tiende onderwereld liep af op 8 november 2011 rond 17.00 uur. Een volgende 
tijdsversnelling met de factor 20 betekende dat de virtuele 11e onderwereld 11,7 / 20 = 0,585 
dag duurde. Omgerekend is dit 14 uur. Die liep dus af op 9 november om 7.00 uur 's morgens. 
Blijven delen door 20 was niet meer uit te drukken in meetbare tijd.  

Wat gebeurde hier eigenlijk? Verdween de tijd zoals wij die kenden in een soort van 
nulpunt? Zou dit het altijd durende NU zijn? Als dit al gebeurde, dan zou dit op 9 november 
2011 zijn en niet op 11-11-11. Stankov had dus behoorlijk grof afgerond om op 11-11-11 uit 
te komen. Dat leek toch een beetje op natte vingerwerk en zijn pretentie van een ‘ultiem 
wetenschappelijk bewijs’ vond ik wel erg boud voor iemand die zichzelf wetenschapper 
noemt. Ook beweerde hij dat op deze dag om 11.11 uur ’s morgens er sterrenpoorten zouden 
opengaan en dat er een grootscheepse ascensie operatie zou plaatsvinden naar de vijfde 
dimensie. Uiteraard alleen voor diegenen die daarop afgestemd waren en die hun eigen 
poorten hadden gebouwd. Ik vond het klinken als een sterk verhaal en besloot daar niet in mee 
te gaan.  

 
 
Persoonlijke beleving 11-11-11 
 

Maar ik wilde de toch bijzondere 11-11-11 datum niet zomaar voorbij laten gaan en heb die 
dag opnieuw een meditatie gedaan met dezelfde vriendin. Dit keer niet op afstand maar in 
fysieke aanwezigheid van elkaar. Wederom werd ik naar de grote piramide toegetrokken die 
dit keer in de lucht zweefde en een gouden top had. Dat zag er mooi uit en ik viel wederom in 
een staat van diepe stilte en kalmte. Dat was fijn, maar daarna was de fysieke realiteit er 
natuurlijk nog steeds. Die ziet er door mijn ogen overigens helemaal niet zo slecht uit, dus 
daarom niet getreurd. 

Enkele dagen later heb ik nog eens op de website van Stankov gekeken en kon ik enig 
leedvermaak niet onderdrukken toen ik daarop de teleurgestelde melding zag van een 
onverwacht uitstel van de ascensie operatie. Ik ben benieuwd welke nieuwe datum er geprikt 
gaat worden. Ik richt me liever op in mijn ogen serieuzere onderzoekers als Carl Johan 
Calleman. 

 
 
De 12º graden Oosterlengtelijn 

 



Calleman betoogt dat er behoorlijk veel concrete gebeurtenissen zijn geweest op en rond 28 
oktober 2011, die de door hem voorspelde instorting van de op dualiteit gebaseerde 
beschaving (in feite het einde van dominante autoriteit) en de overgang naar 
eenheidsbewustzijn bevestigen. Hiervoor dienen we vooral te kijken naar wat er is gebeurd in 
de landen op de 12 graden Oosterlengtelijn (zie afbeelding 2) van de aarde, omdat langs deze 
lijn de dualiteit het eerst is gevestigd in de zesde onderwereld (de Lange Telling die 5125 jaar 
geleden is begonnen). Daarom zullen de eerste effecten van de overstijging (ascensie!) van de 
dualiteit te zien zijn langs deze lijn en zich van daaruit verder verspreiden naar het Oosten en 
Westen. Dit is een essentieel punt om te begrijpen!, schrijft Calleman. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 2: De 12º lengtelijn die exact door Berlijn, Rome en Tripoli (de drie stippen) loopt. 
 

 
Wat is er rond de einddatum gebeurd langs deze 12 graden Oosterlengtelijn? Behoorlijk wat!   
  

De val van Kadhafi 
 
Kadhafi is gevallen aan het eind van de negende onderwereld, om precies te zijn op 20 
oktober, exact op het middelpunt van dag 7. Tripoli, de hoofdstad van Libië, ligt op de 12 
graden lijn. De oorlog in Libië is gestart aan het begin van de negende onderwereld en heeft 
zich volgens het klassieke patroon van zaadje naar rijp fruit voltrokken in dertien 'dagen' en 
'nachten' om uit te monden in de val van Kadhafi. De misschien wel rijkste mens op deze 
aarde, wiens rijkdom is vergaard door dominantie.  
 

Escalaties in de EU 
 
Daarnaast is op 27 oktober het ‘reddingsplan’ voor Griekenland overeengekomen door 17 
EU-leiders (voorwaar een uiting van eenheidsbewustzijn, 70 en 100 jaar eerder voerden ze 
nog twee wereldoorlogen met elkaar) met als motor Duitsland. Berlijn ligt op de 12 graden 
lijn. Zo ook Rome, de hoofdstad van Italië, het land dat de EU dreigt te vermorzelen en waar 
hét symbool van mannelijke dominantie, Sylvio Berlusconi, in de dagen na 28 oktober zijn 
macht moest opgeven.  
 

 



De Occupy beweging 
 
Daarnaast hebben we nog de Occupy beweging die op 28 oktober iedereen opriep om zich een 
dag los te koppelen van het systeem ('Shut down on the System'), en daarmee intuïtief heeft 
begrepen dat de Maya-kalender gaat over het einde van dominantie en dualiteit.  
 

Koude fusie energie 
 
Ook is er op de einddatum een succesvolle praktische test geweest door Italiaanse 
wetenschappers van koude fusie energie. Dit kan bij verdergaand succes de wereld, die nu 
steeds zwaarder te leiden heeft onder de gevolgen van fossiele energievoorziening, redden in 
de komende jaren.  
 

Het ‘nee’ van de Grieken 
 
Tot slot gebeurde er iets opmerkelijks in Griekenland, de bakermat van onze beschaving even 
ten oosten van de 12 gradenlijn. Exact op de einddatum vond de jaarlijkse herdenking plaats 
van het ‘nee’ van de Grieken op 28 oktober 1940 tegen een vrije doortocht van het Italiaanse 
leger van Mussolini, waardoor voor hen de tweede wereldoorlog begon. Deze herdenking is 
deze keer ernstig uit de hand gelopen in meerdere Griekse steden. Bij één van de 
manifestaties is zelfs de Griekse president Papoulias haastig in veiligheid gebracht omdat zijn 
podium werd bestormd door demonstranten. Dit alles was de directe aanleiding voor premier 
Papandreou om een referendum aan te kondigen voor het EU reddingsplan. Hierdoor 
escaleerde de Eurocrisis verder en dit leidde enkele weken later tot het vertrek van 
Papandreou en zijn opvolging door een ex bankier van de ECB, Papademos. Een technocraat 
dus, waarmee de democratie in Griekenland (voor even?) de ijskast inging. ³ 
 

 
De individuele revolutie 
 

Terugkijkend op de negende Universele onderwereld (9 maart – 28 oktober 2011), vroeg ik 
me af welke revolutie zich daarin nu eigenlijk heeft voltrokken. Ik zocht naar een overlappend 
patroon in de gebeurtenissen en toen werd het me ineens duidelijk. Waar de zevende 
Planetaire onderwereld een industriële revolutie te zien heeft gegeven, en de achtste 
Galactische onderwereld werd gekenmerkt door een IT- en internetrevolutie 4, heeft de 
negende Universele onderwereld een individuele revolutie gebracht, die alle op dominantie 
gebaseerde systemen in onze wereld tot wankelen heeft gebracht. Overal is het individu 
opgestaan en weigert het zich nog langer te laten domineren door andere individuen of 
systemen. Denk bijvoorbeeld aan de Arabische lente, de Idignados (letterlijk: 
Verontwaardigden) in Spanje en de Occupy bewegingen over de hele wereld.  

 Dit verschijnsel doet denken aan het vers in de Koran waarin wordt gesproken over de 
‘Dag des Oordeels’ als de dag waarin geen ziel nog macht over een ander zal hebben. Het 
woord ‘dag’ moeten we hierin evenmin letterlijk nemen als bij de ‘dagen’ en ‘nachten’ in de 
onderwerelden van de Maya-kalender. Hier moet een periode zijn bedoeld waarin dit 
‘oordeel’ zich als een proces voltrekt. Die periode is door de negende onderwereld ingeluid en 
zal ook na de einddatum verdergaan. Het is deze individuele revolutie die de noodzakelijke 
voorwaarden heeft geschapen voor de verdere inslijping van eenheidsbewustzijn in de periode 
na 28 oktober 2011. 
 

 



De negende tijdsgolf gaat door na 28 oktober 2011 
 
Hoe gaat onze toekomst er verder uitzien, nu we het einde van de Maya-kalender achter de 
rug hebben? Calleman heeft altijd al gezegd dat het einde van deze kalender niets te maken 
heeft met het einde van de wereld, zoals inmiddels gebleken is. De wereld is er na de 
einddatum nog steeds. De Maya-kalender gaat primair over veranderingen in de mens zelf en 
in het (menselijke) bewustzijn. Al het andere is secundair. Hij stelt dat sinds 29 oktober 2011 
onze toekomst niet langer volgens een script verloopt, dat kosmisch wordt gestuurd door de 
Tree of Life of volgens een goddelijk plan. Dat was wel het geval vanaf de Big Bang 16,4 
miljard jaar geleden tot aan 28 oktober 2011. Dat script verliep via de negen onderwerelden of 
tijdsperiodes, waarvan de volgende telkens 20x korter was dan de vorige en waarin iedere 
tijdsperiode in dertien stappen verliep (hemelen of 'dagen'  en 'nachten'). Dit script is nu 
voorbij, zo stelt hij. ¹ 

In een volgend artikel ² deelt hij zijn voortschrijdende inzicht dat de negen tijdsgolven niet 
zijn gestopt op de einddatum, maar dat deze eindeloos zullen blijven doorgaan. Dit betekent 
dat de dagen en nachten in iedere onderwereld zich niet beperken tot dertien stuks, maar dat 
na 28 oktober 2011 voor iedere onderwereld de 7e nacht of 14e hemel is begonnen, die zal 
worden opgevolgd door de 8e dag of 15e hemel, enzovoort. Ons leven speelt zich na de 
einddatum dus niet, zoals Calleman eerder dacht, af in een oneindig nu. Hij schrijft dat alle 
tijdsperiodes of onderwerelden zich voor onbepaalde tijd zullen continueren. 

 
 
Een volgende cyclus van 234 dagen? 
 

Mijn eigen gedachte hierbij is dat het snelle ritme van de negende onderwereld wellicht 
slechts tot 234 dagen na de einddatum doorgaat, en dat op 18 juni 2012 een twintigvoudige 
tijdsvertraging moet optreden die ons naar het 360-dagen ritme van de achtste Galactische 
onderwereld doet terugkeren. Dit zou betekenen dat we vanaf die datum weer in een wat 
rustiger vaarwater terecht gaan komen. Vervolgens zal Nacht 7 van de Galactische 
onderwereld op 23 oktober 2012 worden opgevolgd door Dag 8, enzovoort. In deze dag valt 
de beroemde datum 21 december 2012, en het zou passen bij de verwachtingen van velen als 
rond deze datum het eenheidsbewustzijn een volgende creatiepuls krijgt. Maar navraag bij 
Calleman leert dat hij geen nieuwe cyclus van 234 dagen verwacht en denkt dat de 18-daagse 
frequentie van de negende onderwereld ongelimiteerd zal doorlopen.  

 
 
Inslijping van eenheidsbewustzijn 
 

Calleman heeft, net zoals iedereen, gezien dat op 28 oktober 2011 het eenheidsbewustzijn nog 
niet massaal is doorgebroken en dat er dus geen nieuwe wereld is ‘geboren’. Hij nuanceert 
zijn eerdere verwachting van een transformatie naar eenheidsbewustzijn rond de einddatum 
dan ook door te stellen dat tot aan deze einddatum de noodzakelijke voorwaarden zijn 
geschapen om eenheidsbewustzijn te gaan manifesteren in de periode erna. De nieuwe wereld 
zal zich niet plotsklaps openbaren, maar zich eerder in onze werkelijkheid inslijpen op een 
manier waarin de scenario’s niet langer volgens het 7 + 6 = 13 tijdsscript verlopen, maar in 
het ongelimiteerde 18-daagse ritme van de negende onderwereld.  
 

 
 



Vrijheid om gewoon te zijn 
 
Sinds de einddatum zijn de ‘zaad tot rijp fruit processen’ die de wereld 16,4 miljard jaar lang 
hebben gekarakteriseerd, niet langer in werking. Met andere woorden: het schema van zeven 
dagen en zes nachten, of dertien hemelen, dat het hart vormde van de creatieverhalen in de 
Abrahamse religies, hebben we volgens Calleman achter ons gelaten. Hetzelfde geldt voor de 
betekenis van het heilige getal zeven in vele andere spirituele tradities. Omdat deze 
energetische basis voor alle wereldreligies nu doorbroken is, en de dag- en nachtgolven zich 
na de dertiende hemel eindeloos uitstrekken, heeft het goddelijke buiten ons zich volledig in 
onszelf geïntegreerd. Sinds de einddatum hebben wij volgens hem veel meer dan voorheen de 
vrijheid om gewoon te zijn. Hij signaleert al enige tijd een groeiende groep mensen die thuis 
komt bij zichzelf en die het leven werkelijk begint te waarderen zoals het is.  

 
 
Vertraagde manifestatie van eenheidsbewustzijn 
 

Hij realiseert zich nu ook waarom de transformatie naar eenheidsbewustzijn zich niet 
plotsklaps kon openbaren. Het grootste deel van de mensheid – iedereen van vóór 1999 – is 
namelijk geboren in de zevende Planetaire onderwereld. Daarin lag de focus op materiële 
behoeftevervulling en zwaaide het ego, dat geheel opereert vanuit macht en dominantie, 
nadrukkelijk de scepter. Dit taaie ego zit simpelweg in ieders genen en blauwdruk die voor 
1999 is geboren en dus ook in degenen die het in de wereld voor het zeggen hebben. Daardoor 
zijn de meeste van hen zo afgesloten voor spirituele ervaringen dat zij niet open staan voor de 
energiegolven van de achtste en negende onderwerelden die het spirituele licht droegen. ¹ De 
eerst geborenen in de achtste Galactische onderwereld zijn pas in 2011 de middelbare scholen 
binnen gewandeld en de laatste van deze nieuwe zielengroep zullen dit pas in 2022 doen. Om 
maar niet te spreken over degenen die in de negende Universele onderwereld zijn geboren. 
Die gaan pas tegen het einde van 2012 hun eerste woordjes zeggen. Dit betekent dat er 
uiteraard een vertraging zit in de volledige manifestatie van eenheidsbewustzijn en dat dit zich 
pas in de jaren na 2011 verder zal gaan voltrekken, te beginnen in het veel besproken jaar 
2012. 

 
 
Blijf letten op de 12 graden Oosterlengtelijn 

 
Wat er nu verder gebeurt zal volgens Calleman volledig van de keuzes en acties van de 
mensen afhangen. De toekomst heeft dus een open einde en het is volledig aan ons om deze in 
te vullen en gestalte te geven. Hierbij benadrukt hij wederom het belang om onze speciale 
aandacht bij concrete wereldgebeurtenissen te blijven richten op de 12 graden Oosterlengtelijn 
(zie afbeelding 2), omdat daar de dualiteit oorspronkelijk is geïntroduceerd met de start van de 
zesde Nationale onderwereld. In de weken na de einddatum was er sprake van een hernieuwde 
en versterkte activatie van de bevolkingsrevoluties in Syrië en Egypte, net ten oosten van deze 
lijn. Ook was een duidelijke verdere verdieping van de Eurocrisis te zien met een belangrijke 
rol voor Duitsland en Italië, die beide op de 12 graden lijn liggen. Calleman is ervan overtuigd 
dat de Europese politici na het begin van de achtste dag van de negende onderwereld (16 
november 2011) zich volledig zijn gaan realiseren dat de Zuid-Europese landen niet in staat 
zullen zijn om een uitweg te vinden uit hun schuldencrisis, terwijl zij tot aan 28 oktober 2011 
nog steeds dachten een oplossing voor deze situatie te kunnen vinden. Omdat grote 
economieën als Italië en Spanje na de einddatum serieus in de problemen zijn gekomen, 
realiseren de wereldleiders zich dat het onmogelijk zal zijn om de Euro te redden. Los van wat 



ze hierover naar buiten communiceren, zullen ze hier ook naar gaan handelen en hiermee zal 
de op economische dominantie gebaseerde oude wereldorde verder eroderen. Calleman wil 
hier geen voorspellingen in tijd meer voor geven omdat dit onmogelijk lijkt te zijn. Het 
belangrijkste is dat we ons realiseren dat de negende golf, of onderwereld, ook na de 
einddatum nog steeds in werking is, en dat met name tijdens de ‘dagen’ het 
eenheidsbewustzijn verder in onze werkelijkheid zal worden ingeslepen. ² 
 

 
Wat staat er te gebeuren in 2012? 
 

Wat gaat er in 2012 gebeuren met het geld? En wat met macht en vrijheidsbelemmerende 
regels? Gaan die verdwijnen? Dat zou wel passen bij de snelle ineenstorting van op macht en 
dominantie gebaseerde financiële, economische en politieke systemen sinds 9 maart 2011, de 
start van de negende Universele onderwereld. Dit is een beweging die onontkoombaar is 
ingezet en die niet meer kan worden omgekeerd. Al sinds de start van de achtste Galactische 
onderwereld in 1999 worden dominantie, controle en macht immers niet meer kosmisch 
ondersteund. Dit waren de leidende beginselen tijdens de 250 jaar lange zevende Planetaire 
onderwereld, waarin iedereen boven de 12 jaar geboren is. Uiteindelijk zullen geld, macht en 
vrijheidsbelemmerende regels dan ook gaan verdwijnen, en dat is iets waar ik reikhalzend 
naar uitkijk.  

 Ik hoop dat dit al in 2012 gebeurt, maar dat vraag ik me af. Er zijn wel signalen die in 
deze richting wijzen. De op macht en dominantie gebaseerde financiële, economische, 
politieke en sociale systemen zijn overal aan het instorten. Dictators verdwijnen één voor één 
en de macht van het geld wordt stap voor stap vermorzeld, alle daarmee samenhangende 
systemen en instanties met zich meeslepend. Maar de bestaande systemen tonen zich uiterst 
taai en tegelijk zeer veerkrachtig. Ik zie geld daarom nog niet zo snel volledig verdwijnen in 
2012. Het lijkt me ook ondenkbaar dat we in onze complexe samenleving met 7 miljard zielen 
weer zullen terugkeren naar een ruilsysteem van diensten en goederen. Of de bevolking op 
aarde zou drastisch moeten worden ingekrompen, waarbij de overblijvers in liefdevol 
eenheidsbewustzijn ondergedompeld zullen zijn en er niet meer over peinzen om zich met 
zelfverrijking bezig te houden, zoals Marc Smulders beweert. 5 Maar ik denk persoonlijk niet 
dat zijn visie, dat we gered worden door hogere intelligenties en dat er een grote opschoning 
van de aarde plaats gaat vinden, zal uitkomen. Dat zou ook te makkelijk zijn en ons 
evolutieproces verstoren. We zullen het (helaas) zelf moeten doen!  

 
 
Van welvaart en schuldenberg naar welzijn en nieuw geld 

 
Ik verwacht dan ook eerder dat de huidige geld- en schuldencrisis snel zal gaan leiden tot het 
inzicht dat we moeten stoppen met geldproducten die alleen maar gericht zijn op het creëren 
van nog meer geld en schulden. De huidige wanstaltige schuldenberg moet hoe dan ook 
worden opgeruimd. En dat kan volgens mij uiteindelijk alleen door alle schulden kwijt te 
schelden. Daar hoor ik onze leiders nog niet over praten, maar ze zullen hier niet onderuit 
kunnen. Dit impliceert natuurlijk dat het daar tegenover staande geld ook verdwijnt. Dus daar 
gaat ons spaargeld! Is dat erg? Nee, want onze (hypotheek)schulden verdwijnen ook. Volgens 
mij hebben de meeste mensen veel hogere schulden dan spaargeld, dus springen we er alleen 
maar gunstig uit. Onze huizen blijven immers bestaan en we blijven daar gewoon in wonen. 
Die worden dan eindelijk van onszelf. Nu zijn ze bij de meeste van ons immers van de bank. 
Daarbij komt dat zowel de schulden als het spaargeld virtueel zijn. Het zijn slechts getallen op 



een bankrekening die niets vertegenwoordigen. Het is letterlijk lucht en dat zal snel duidelijk 
worden. Al onze schijnzekerheden zullen in ether opgaan en dat is goed.  

 Zal het geld helemaal verdwijnen? Nee, dat denk ik niet. We beginnen opnieuw met nieuw 
geld dat weer zijn functie gaat vervullen waar het in den beginne voor bedoeld was : een 
ruilmiddel en een middel om mee te investeren in producten en diensten die waarde 
toevoegen waar we als gehele mensheid beter en gelukkiger van worden. Welvaart wordt zo 
vervangen door welzijn!   

 
 
2011-2012, Doorbraakjaren in onze lange weg 
 

Zo zullen we zelf stap voor stap de nieuwe wereld creëren, waarin we met meer respect, 
harmonie en liefde met elkaar en met de aarde zullen omgaan vanuit de leidende gedachte dat 
we allen onderdeel zijn van één en hetzelfde grote geheel. Zo zal het eenheidsbewustzijn 
steeds dieper worden ingeslepen in onze dagelijkse realiteit. En het jaar 2012 zal, samen met 
het voorgaande jaar 2011, de geschiedenis ingaan als de doorbraakjaren in onze lange 
evolutieweg. 6 
 
 
Eric geeft op uitnodiging lezingen over de Maya-kalender en onze ontwikkelingstocht naar 
eenheidsbewustzijn. Zie www.sensability.nl. 
 
 
Noten: 
 
¹ Zie artikel Calleman:‘The Mayan Calendar has come to an End’ op www.sensability.nl 
² Zie artikel Calleman: ‘The Ninth wave Continues after October 28, 2011!’ op 
  www.sensability.nl 
3 Zie mijn artikel ‘28 oktober 2011 en Griekenland’ op www.sensability.nl 
4  Zie mijn boeken ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht op Bewustzijn’ en de reeks artikelen ‘Dit is 
   het jaar waarop we gewacht hebben’ op www.sensability.nl 
5  Zie boek Marc Smulders: ‘De revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief’ en boek  
   Eric Huysmans: ‘Onze Evolutie en 2012’ (binnenkort te verschijnen) 
6   Zie mijn artikel ‘2011-2012, Doorbraak in onze lange weg’ op www.sensability.nl 


