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De laatste ‘twintigvoudige’ versnelling in de

MAYA-KALENDER

De Maya-kalender geeft een tijdsplan voor de evolutie van het bewustzijn. De negende en laatste
twintigvoudige versnelling in deze kalender is gedateerd op 9 maart 2011. Deze datum markeert de
start van de Universele Onderwereld. Een korte tijdscyclus van slechts 234 dagen die eindigt op 28
oktober 2011. Hierin zou ons bewustzijn in 13 ‘dagen’ en ‘nachten’ van 18 etmalen in stormachtig
tempo de laatste stappen moeten zetten naar een hogere vorm waarin wij meer in eenheid zullen
gaan leven. Op welke feiten is deze verwachting gebaseerd? En welke mogelijkheden biedt deze
‘eindfase’ van de Maya-kalender ons?

e onderzoeker en auteur Carl Johan
Calleman heeft op een fenomenale manier
het tijdsplan van de evolutie gevonden in de
Maya-kalender. Deze kalender beschrijft volgens
hem de verschuivende spirituele, of kosmische,
energieën in de richting van een steeds hoger, of
completer, bewustzijn. Het ‘scheppingsplan’ van
de evolutie ontvouwt zich in negen golfbewegingen, of tijdscycli. Door de Maya’s worden dit
‘onderwerelden’ genoemd. Via negen onderwerelden evolueert het bewustzijn zich naar steeds hogere niveaus om uiteindelijk uit te monden in een
‘bovenwereld’ waarin de mens een sprong heeft
gemaakt (of de laatste stap zal gaan zetten?) naar
eenheidsbewustzijn. Deze toevoeging tussen haakjes is niet onbelangrijk. Daar kom ik in een later
artikel nog op terug¹.

D

Versnelde bewustzijnsverschuiving
De nieuwe onderwerelden stapelen zich als het
ware op de voorgaande. Telkens wordt in een voorgaande onderwereld het noodzakelijke fundament
van bewustzijn gelegd waardoor in de volgende
een nieuw en hoger bewustzijnsniveau tot ontwikkeling kan gaan komen. Aan het eind van iedere
onderwereld of golfbeweging heeft het bewustzijn
zich dusdanig ontwikkeld dat er een (mysterieuze)
twintigvoudige tempoversnelling kan plaatsvinden, oftewel een bewustzijnsverschuiving. Deze
bewustzijnsverschuivingen volgen elkaar steeds
sneller op doordat iedere nieuwe onderwereld 20x
korter in tijd is dan de voorgaande.
Zo is de eerste onderwereld, waarin zich in een
zeer langzaam tempo het cellulaire leven ontwikkelde, maar liefst 16,4 miljard jaar lang en versnelt
het ontwikkelingstempo van de volgende onderwerelden zich telkens met een factor 20 naar respectievelijk 820 miljoen jaar, 41 miljoen jaar, 2
miljoen jaar, et cetera om in de negende en laatste
onderwereld uiteindelijk nog maar 234 etmalen te
bedragen. De volgende, van de oude Maya-piramides afgeleide, figuur beeldt deze stapsgewijze ontwikkeling uit.
Iedere onderwereld is weer te verdelen in 13 periodes, ‘hemelen’ genaamd, oftewel zeven ‘dagen’ en
zes ‘nachten’ waarin het bewustzijn zich in een
afwisselend dag- en nachtritme ontvouwt. Tijdens
iedere dag zendt de centrale krachtbron in de kosmos (door de Maya’s, maar ook door ander cultu-
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hoeveelheid empirische feiten die zijn theorie
ondersteunen. Het is dan ook merkwaardig dat
zijn theorie in de nagenoeg geheel op empirische
onderbouwing leunende reguliere wetenschap
nauwelijks aandacht krijgt en niet serieus lijkt te
worden genomen. Hetzelfde geldt voor de meeste
Maya-kalender onderzoekers en een grote groep
New Age aanhangers, die zich slechts focussen op
externe astronomische verschijnselen en op de
daarmee samenhangende ‘einddatum’ 21 december 2012. Ook zij lijken in het geheel geen aandacht
te hebben voor het feit dat de adembenemende
theorie van Calleman door talloze feiten wordt
ondersteund.

ren gesymboliseerd door de levensboom²) een
nieuwe creatieve, initiërende energiepuls uit, die
tijdens de daaropvolgende nacht wordt geïntegreerd en zich verder manifesteert in een uiterlijke
vorm (lees: een bepaalde ontwikkeling, gebeurtenis of verschijnsel).

De voorgaande twintigvoudige
versnellingen
Het mooie en het unieke van de bevindingen van
Calleman zit hem vooral in de overweldigende

Over welke feiten heb ik het dan? Voor een uitgebreide beschrijving hiervan verwijs ik naar de boeken en artikelen van Calleman en die van mijzelf³.
Vooral in ‘The Purposeful’ Universe’ geeft de bioloog Calleman een zeer gedegen beschrijving van
het zich ontwikkelende leven over honderden miljoenen jaren. Hij legt deze ontwikkeling ook langs
de bijna onmetelijke meetlat van de eerste vijf
onderwerelden en respectievelijke hemelen. Maar
ik focus me in deze paragraaf op de start van de
voorlaatste drie onderwerelden: de zesde
Nationale, de zevende Planetaire en de achtste
Galactische onderwereld.
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(WWW) gelanceerd. Internet werd hiermee een
feit. Een fenomeen dat wederom de wereld zou
veranderen.

Kwantumverschuivingen

Verlichte geesten
De start van de zesde Nationale onderwereld (3115
voor Christus) wordt gemarkeerd door de plotselinge opkomst van hogere beschavingen zoals die
in Egypte, Soemerië en de Indusvallei (het huidige
Noordwesten van India en een deel van Pakistan).
Deze onderwereld is door Calleman zo genoemd,
omdat hierin de in de vijfde Regionale onderwereld gevormde regionale structuren zich in een
periode van 5125 jaar tot landen of naties gingen
ontwikkelen gedurende 13 hemelen van ieder
144.000 etmalen (circa 394 jaar). De dertiende
hemel, of de zevende dag, van deze onderwereld
startte in het jaar 1617 AD. Dit jaar markeert de
start van de rationele verlichting met de komst van
verlichte geesten op allerlei gebied: Descartes,
Gallilei, Spinoza en vele anderen in de wetenschap;
grote Nederlandse schilders als Rembrandt en
Rubens; en enkele decennia later grote musici als
Bach en Händel.
Het empirische bewijs voor de volgende twintigvoudige tempoversnelling met de start van de
zevende Planetaire onderwereld in het jaar 1755
AD is de start van de Industriële Revolutie in
Engeland in datzelfde jaar. Een revolutie die de
hele wereld zou gaan veranderen. In deze onderwereld, die 256 jaar duurt, is het planetaire bewustzijn tot ontwikkeling gekomen gedurende 13
hemelen van ieder 7200 etmalen (circa 20 jaar).
Deze ontwikkeling heeft zich ondermeer gemanifesteerd in concrete gebeurtenissen als wereldoorlogen, de daaropvolgende vorming van
supranationale instituten als de NAVO en de
Verenigde Naties en een daarna steeds sterker toenemende globalisering. De dertiende hemel, of de
zevende dag van deze Planetaire onderwereld,
startte in 1992. In dit jaar werd het World Wide Web
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De echte wereldwijde doorbraak van Internet vond
echter pas plaats in 1999 en ontketende een ware
IT-revolutie. Deze doorbraak viel samen met de
start van de achtste Galactische onderwereld op 5
januari van dat jaar. Sindsdien is de wereld in een
ongekende stroomversnelling terecht gekomen,
waarin het bewustzijn zich stormachtig ontwikkelt
naar een aarde overstijgend galactisch niveau
gedurende 13 hemelen van slechts 360 etmalen. De
dertiende hemel, of de zevende dag, is begonnen
op 3 november 2010. Sinds deze datum is een sterke toename te zien in de berichten over nieuwe
technologieën zoals nano-technologie en alternatieve energievoorzieningen, maar ook over de zoektochten naar mogelijk leven buiten de aarde en
naar het kleinste fysieke materiedeeltje. Het is mijn
verwachting dat er een doorbraak op één van, of al
deze, gebieden (of nog iets verrassends helemaal
anders?) zal plaatsvinden rondom de start van de
negende en laatste Universele onderwereld op 9
maart 2011.

De bovengenoemde ontwikkelingen en gebeurtenissen tonen mijns inziens overduidelijk het waarheidsgehalte van het door Calleman gevonden
tijdsplan in de Maya-kalender aan. Blijkbaar is tijdens de respectievelijke startmomenten van de
genoemde onderwerelden het bewustzijn telkens
zover tot ontwikkeling gekomen dat er telkens een
grote sprong voorwaarts kon worden gemaakt. Dit
worden ook wel kwantumverschuivingen
genoemd, oftewel doorbraken in voorheen geleidelijk verlopende ontwikkelingsstromen.

De laatste twintigvoudige
tijdsversnelling
Sinds 17 juli 2010 bevinden we ons in de zogenaamde voorgolf van de komende negende golfbeweging of onderwereld. Door Calleman is deze
datum de Bewuste Convergentie genoemd¹¹.
Hierop startte een voorgolf van 13 periodes van 18
etmalen die zich op het kantelpunt van 9 maart
2011 in verhevigde vorm zal doorzetten in de
Universele golfbeweging (of onderwereld) van 13
hemelen van ieder 18 etmalen, uitmondend in de
einddatum van de Maya-kalender: 28 oktober 2011.
In deze laatste Universele onderwereld zal het
tempo van de ontwikkelingen in de buitenwereld,
en dus ook in onze binnenwereld (waar de buitenwereld slechts een reflectie van is), wederom met
een factor 20 toenemen. Daar waar de meeste mensen nu al moeite hebben om het tempo van de ontwikkelingen bij te benen, zal dit gevoel na 9 maart
nog eens extreem toenemen.
Het zal steeds minder mogelijk zijn om ons te
verzetten tegen de voortstuwende impulsen die
de kosmische levensboom² ons geeft en wij zullen niet anders kunnen dan ons over te geven aan
de stroom der ontwikkelingen.
Zo is in de maanden voorafgaand aan 9 maart al
heel duidelijk te zien dat het menselijke individuele bewustzijn zich niet langer neerlegt bij de overheersing door externe machtsstructuren. De in
januari 2011 gestarte opstanden in de Arabische
wereld zijn hier een goed voorbeeld van. Het volk
komt in opstand tegen zijn overheersers, die niet
langer opgewassen blijken te zijn tegen de druk
van het steeds sterker wordende individu.
Individuele krachten kunnen zich in sneltreinvaart
bundelen tot een grootscheepse, zeer krachtige,
beweging door de wereldwijde communicatiemogelijkheden die de meest in het oog springende
manifestatie van de achtste Galactische onderwereld – internet – mogelijk heeft gemaakt.

Saillant detail is dat deze revolutie is begonnen in
Tunesië dat grenst aan de 12 Oosterlengte lijn,
volgens Calleman de scheidslijn tussen het Westen
en het Oosten waarop hij in de verschillende
onderwerelden allerlei markante ontwikkelingen
heeft gedetecteerd.¹² Een ander misschien nog wel
saillanter detail is dat de volgende revolutie plaatsvond in de bakermat van de oude, aan het begin
van de Nationale Onderwereld gestarte, beschaving Egypte en dat deze revolutie zich voltrok in
een razend tempo van 25 januari tot 11 februari.
Jawel, een periode van 18 dagen! Exact de lengte
van een hemel in de naderende Universele
Onderwereld, waarmee een mooie voorproef is
gegeven van de snelheid van de ontwikkelingen in
die Onderwereld. En daarbij komt dat 11 februari
2011 de startdatum is van de laatste Tzolkin-ronde
van 260 dagen tot aan de einddatum 28 oktober. De
Tzolkin is heilige kalender binnen het veelvoudige
kalendersysteem van de Maya’s.

Dit is het jaar waarop we
gewacht hebben
Transparantere wereld
Niet alleen dictaturen maar ook andere machtsinstituten staan op springen, zoals: het monetaire
stelsel waarin centrale overheden en banken wanhopig proberen om met roekeloze geldcreaties het
financiële systeem overeind te houden; religieuze
instituten, zoals het Vaticaan, die niet langer in
staat is om de deksel op de beerput te houden van
het schandelijke kindermisbruik, gepleegd door
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in 13 hemelen van 18 etmalen. Evenals in het gehele tijdsplan van de Maya-kalender staat ook hierin
het getal 9 centraal.

hun door het onzinnige celibaat geteisterde priesters; grote, voorheen machtige legers, als die van de
Verenigde Staten die machteloos blijken te zijn
tegen middeleeuwse krachten als de Taliban en het
zogenaamde Al Qaida; de afdekkingen van de
waarheid door overheden en diplomaten worden
aan het licht gebracht door WikiLeaks. Niets blijft
meer verborgen in de steeds transparanter wordende wereld…

Even wat numerologie om dit te illustreren. De
optelling van de afzonderlijke getallen van de periode van deze onderwereld is 2+3+4=9; ook de
optelling van de lengte van iedere hemel geeft
1+8=9. Hetzelfde geldt voor alle voorgaande
onderwerelden. De achtste onderwereld is 4680
etmalen lang (circa 12,8 jaar) en 4+6+8=18 (1+8=9).
Iedere hemel daarbinnen is 360 etmalen lang, waarbij 3+6=9. De zevende onderwereld is 93.600 etmalen lang (circa 256 jaar) en 9+3+6=18. Iedere hemel
is 7200 etmalen (circa 20 jaar), waarbij 7+2=9. De
zesde onderwereld is 1.872.000 etmalen lang (circa
5125 jaar) en 1+8+7+2=18. Iedere hemel daarbinnen
is 144.000 etmalen (circa 394 jaar), waarbij 1+4+4=9.
Ditzelfde numerologische principe geldt voor iedere onderwereld! Het getal 9 is dus een zeer centraal getal in de Maya-kalender. Waarom is dit
belangrijk?

Machtsinstituten staan op springen
Dit zijn allemaal overduidelijke voortekenen, voor
degenen die ze zien willen, van een naderende
doorbraak in het bewustzijn waarin de mens zich
zal gaan bevrijden van het juk van externe machten
en krachten en zich ook zal gaan beseffen dat de
enige autoriteit die van hemzelf is. Tegelijk zal dit
het groeiende besef met zich meebrengen dat het
onzinnig is om elkaar te blijven bestrijden, omdat
ieder individu onderdeel is van één en hetzelfde
bewustzijn. In de op 9 maart 2011 startende
Universele onderwereld zal de mens, via door de
kosmische levensboom aangereikte impulsen,
unieke mogelijkheden krijgen om een meer eenheidsgericht bewustzijn¹ te gaan ontwikkelen en
daarmee zijn fysieke voorbestaan op deze aarde te
verlengen. Om optimaal te kunnen meegaan en
inspelen op de komende krachtige kosmische
impulsen van de levensboom is het van belang dat
we de exacte timing hiervan weten en kunnen volgen.
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Naderende apotheose

Het tijdschema van de negende
onderwereld

Omdat we in sneltreinvaart een apotheose naderen
waarin dit getal een ritme aangeeft waarop wij
kunnen aansluiten om ons energetisch af te stemmen op de kosmische impulsen van de levensboom. In de negende onderwereld wordt namelijk
voor het eerst een letterlijk 9 etmalen ritme geïntroduceerd. Ik zal dit hierna de 9 dagen telling noemen. Dit ritme is een directe consequentie van de
lengte van de hemelen in deze onderwereld, die
nog maar 18 etmalen (2x9) lang zijn. In deze 18daagse cyclus, door de Maya’s uaxaclahunkin (letterlijk ’18 dagen’) genoemd, zijn sommige dagen
belangrijker dan andere, namelijk:

De negende en laatste golf van bewustzijnsevolutie
in de Maya-kalender – de Universele onderwereld
– beslaat een periode van 234 etmalen, te verdelen

• De eerste dag van de uaxaclahunkin (dag 1 van
de eerste 9 dagen telling)

april 2011

• De top, of het hoogtepunt, van de uaxaclahunkin,
die bestaat uit twee dagen (dag 9 van de eerste 9
dagen telling en dag 1 van de tweede)
• De laatste dag van de uaxaclahunkin (dag 9 van
de tweede 9 dagen telling)
Op de eerste dag wordt het zaad van de nieuwe
energie gezaaid. Op de twee topdagen bereikt deze
energie zijn hoogtepunt. En op de laatste dag dienen we deze energie los te laten en ons voor te
bereiden op de komst van de energie van de nieuwe hemel (‘dag’ of ‘nacht’). Om ons goed te kunnen afstemmen op de energie van de verschillende
dagen dienen we de data van iedere uaxaclahunkin
goed te weten en te volgen. Daarom geef ik hieronder het tijdschema van deze data:
Voor de resterende periode vóór de start van de
Universele onderwereld (het einde van de op 17
juli 2010 gestarte voorgolf):
• 1 februari – 18 februari (met de top op 9-10
februari)
• 19 februari – 8 maart (met de top op 27-28
februari)
Voor de Universele onderwereld:
• Dag 1: 9 maart – 26 maart (top op 17-18 maart)
• Nacht 1: 27 maart – 13 april (top op 4-5 april)
• Dag 2: 14 april – 1 mei (top op 22-23 april)
• Nacht 2: 2 mei – 19 mei (top op 10-11 mei)
• Dag 3: 20 mei – 6 juni (top op 28-29 mei)
• Nacht 3: 7 juni – 24 juni (top op 15-16 juni)
• Dag 4: 25 juni – 12 juli (top op 3-4 juli)
• Nacht 4: 13 juli – 30 juli (top op 21-22 juli)
• Dag 5: 31 juli – 17 augustus (top op 8-9 augustus)
• Nacht 5: 18 augustus – 4 september (top op 2627 augustus)
• Dag 6: 5 september – 22 september (top op 13-14
september)
• Nacht 6: 23 september – 10 oktober (top op 1-2
oktober)
• Dag 7: 11 oktober – 28 oktober (top op 19-20
oktober)

altijd ‘prettig’ of ‘zalig Nieuwjaar’ gewenst en misschien ook weer de nodige goede voornemens
gemaakt (die in het algemeen inmiddels al in de
vergankelijkheid verdwenen zullen zijn), alsof dit
zomaar een volgend jaar in onze geschiedenis zou
worden. Niets is echter minder waar. De reeds
genoemde wereldgebeurtenissen in de eerste
anderhalve maand van dit jaar hebben hier al een
voorproefje van gegeven. Maar dit is geen reden
om in angst te schieten. Integendeel. Dit is het jaar
waarop we gewacht hebben. Dit is het jaar waarin
wij als mensheid een sprong voorwaarts kunnen
maken op weg naar een meer eenheidsgericht
bewustzijn!¹ Spring je mee? Je bent van harte uitgenodigd.
Eric Huysmans is coach in persoonlijke en spirituele ontwikkeling
en auteur van ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht op Bewustzijn’. Zie
ook www.sensability.nl. De auteur stelt reacties op dit artikel zeer
op prijs via info@sensability.nl

Noten:
¹ In een volgend artikel zal ik specifiek ingaan op het begrip eenheidsbewustzijn en dit nuanceren met meerdere definities hiervan. Zie hiervoor ook mijn boek ‘Licht op Bewustzijn’.
² Zie ‘The Purposeful Universe’ van Carl Johan Calleman en mijn
boek ‘Licht op Bewustzijn’, hoofdstuk 7.
³ Zie www.sensability.nl, startpagina particulieren, en klik ook door

Voor meer informatie over deze 9 dagen telling en
de universele onderwereld verwijs ik naar de
meest recente artikelen van Calleman.¹³

naar literatuur/artikelen.
¹¹ Zie Calleman’s artikelen ‘The Conscious Convergence’ en ‘A
Dualist Convergence 11.000 years ago?’ en ‘Licht op Bewustzijn’,
hoofdstuk 8.

Tot besluit
Het is onontkoombaar dat het jaar 2011 zeer hectisch zal verlopen. Dit jaar is dan ook geen jaar
zoals alle andere jaren in onze geschiedenis. De
mensen hebben bij de start van 2011 elkaar zoals

¹² Zie ‘De Maya-kalender en de transformatie van het Bewustzijn’
van Calleman
¹³ Zie artikelen Carl Johan Calleman: ‘March 9th, 2011: Dawn of
the Unity Wave’ en ‘The Mayan Calendars and the Nine+Nine-day

Eric Huysmans
info@sensability.nl

Count’.
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