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De Maya-kalender
Waar staan we nu?
We zijn inmiddels ver voortgeschreden in Nacht 5 van de Galactische cyclus in de
Maya-kalender. De nacht van de vernietiging van oude disfunctionele structuren.
Hoe uit zich dit in onze externe wereld, die een afspiegeling is van onze innerlijke
wereld? Zijn er al voortekenen zichtbaar van Dag 6, de dag van het tot bloei komen
van het Christusbewustzijn, die op 13 november a.s. begint? Op deze vragen zal in
dit artikel een antwoord worden gegeven.

W

e leven in een tijd van een zich alsmaar
versnellende evolutie. De mensheid en
de aarde staan voor een gigantische
transformatie naar een hoger bewustzijn. Sinds het
‘begin’ van de schepping, die we voor het gemak
maar plaatsen bij de oerknal, is ‘iets’ aan het evolueren. Dit ‘iets’ wordt bewustzijn genoemd. De evolutie is dan ook een evolutie van bewustzijn.
Waar staan we in de evolutie van het bewustzijn
hier op aarde? Is er een tijdschema voor het grote
evolutieplan en zo ja, waar staan we dan in dit
schema?

Nieuwe leiders
zijn in aantocht



De Maya-kalender geeft antwoord op deze vragen.
De Maya’s ontwikkelden een zeer vernuftig en elegant kalendersysteem, gebaseerd op hun astronomische en waarschijnlijk ook buitenzintuiglijke
waarnemingen. De Zweedse wetenschapper Carl
Johan Calleman toont in zijn boek ‘De Maya-kalender en de transformatie van het bewustzijn’ aan dat
de Maya-kalender o.a. een tijdplan is voor het
scheppings- en evolutieproces. Dit boek was voor
mij één grote bron van herkenning. Ik heb het
ademloos gelezen toen ik werkte aan mijn eigen
boek ‘Stairway to Heaven, persoonlijk leiderschap
in een tijd van bewustzijntransformatie’ Ik heb de
kern van Calleman’s bevindingen daarin verwerkt.
Calleman heeft in de Maya-kalender een tijdschema voor het evolutieproces ontdekt dat verloopt in
9 cycli, door de Maya’s ‘onderwerelden’ genoemd.
Dit schema start met de oerknal of ‘Big Bang’, 16,4
miljard jaar geleden, en het eindigt op 28 oktober
2011. De meeste literatuur spreekt van de einddatum 21 december 2012, maar Calleman geeft in zijn
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boek goede redenen voor deze eerdere einddatum.
In de 9 cycli of onderwerelden verloopt het evolutieproces in een versnellend ritme van elkaar
opvolgende energiepulsen. In iedere cyclus komt
een fase van het bewustzijn tot ontwikkeling. In de
eerste cyclus is dit het cellulaire bewustzijn, waardoor dit de ‘Cellulaire Onderwereld’ wordt
genoemd. Iedere volgende cyclus is 20x korter dan
de vorige. Zodoende is de tweede cyclus, de
‘Zoogdieren Onderwereld’ waarin het zoogdieren
bewustzijn tot ontwikkeling komt, 820 miljoen jaar
geleden begonnen en de derde ‘Stammen
Onderwereld’ 41 miljoen jaar geleden, enz. Zie
hiervoor de onderstaande schematische piramide
die is afgeleid van de trappiramides van de Maya’s
met 9 grote treden, waarvan de bekendste is gevestigd in Chichén Itzá, de piramide van Kukulcan.

Iedere cyclus eindigt op dezelfde datum, 28 oktober 2011, en is onder te verdelen in 13 periodes,
‘Hemelen’ genaamd, die afwisselend een lichte
(creatieve) en donkere (terugtrekkende, integrerende) energiepuls genereren. Daarom kunnen we
deze 13 hemelen ook 7 ‘dagen’ en 6 ‘nachten’ noemen, wat zo mooi wordt gesymboliseerd door het
schaduwspel met de zon op iedere lente- en herfst
evening bij de piramide van Kukulcan. Zie de 7
lichte en 6 donkere driehoeken of ‘schubben’ van
de afdalende slang, de God van het Licht
(Quetzalcoatl), op de onderstaande foto.

We bevinden ons nu in de 8e onderwereld, de
Galactische Cyclus, die begonnen is op 5 januari
1999 en 12,8 jaar duurt. De ‘dagen’ en ‘nachten’ zijn
in deze cyclus slechts 360 aardse etmalen lang (de
lengte van een Maya-jaar, de Tun) en we zijn
inmiddels ver voortgeschreden in Nacht 5, die
loopt van 19 november 2007 t/m 12 november
2008. In het onderstaande schema zijn de opeenvolgende ‘dagen’ en ‘nachten’ in kaart gebracht, afgezet tegen de ‘dagen’ en ‘nachten’ in de voorgaande
planetaire cyclus.
Nacht 5 wordt geregeerd door de energie van
Tezcatlipoca, de god van de duisternis, en we zien
in deze nacht de laatste pogingen van de bestaande
machtsstructuren om hun op materialisme gebaseerde machtsbasis te consolideren. Nacht 5 is de
nacht van de vernietiging van oude disfunctionele
structuren. De uitwerking van deze energie is terug
te vinden in de geschiedenis omdat Nacht 5 ook in
de ‘voorgaande’ onderwerelden heeft plaatsgevonden. Zo speelde Nacht 5 in de ‘Planetaire
Onderwereld’ zich af tussen 1932 en 1952. Een periode van 20 jaar want zoals gezegd is iedere voorgaande cyclus 20x langer dan de volgende. Het
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middel- en hoogtepunt van deze vijfde nacht in de
planetaire onderwereld was de 2e wereldoorlog,
voorwaar een uiting van vernietiging, die een
einde maakte aan de overheersing van het nationalistisch denken en het bewustzijn klaarmaakte
voor het tot bloei komen van een meer globale
manier van denken.
De energie waar we nu in zitten (september 2008)
is vergelijkbaar met de laatste jaren van de periode 1932-1952. De komende Dag 6 (13 november
2008 - 7 november 2009) zal vergelijkbaar zijn qua
energie met de periode 1952-1972. Hoe uit zich dit
in de externe wereld én in onze innerlijke wereld?
Laten we eerst kijken naar de gebeurtenissen in de
externe wereld.

Het zou
passen in het
tijdschema van de
Mayakalender als
Obama gekozen
wordt tot de
nieuwe president


In de voorgaande ‘Dag 5’ (24 november 2006 - 18
november 2007) zou volgens Calleman het internationale monetaire stelsel instorten ingeluid door
de val van de Dollar. Dit laatste is ontegenzeggelijk gebeurd in deze periode. En het internationale
monetaire stelsel is dan nog wel niet helemaal
ingestort maar wel zwaar onder druk komen te
staan met de internationale kredietcrisis die tot op
de dag van vandaag zijn invloed doet gelden. De
kranten staan steeds voller met uitingen van zorg
over de economie. Uiteraard doen de afgezanten
van bestaande machtsstructuren hun uiterste best
om dit te bagatelliseren en ons te doen geloven dat
het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Maar de
geest is uit de fles en er niet meer terug in te stoppen. Zakenbanken blijven onverwachte verliezen
tonen, de aandelenbeurzen willen hun stijgende
trend van voorgaande jaren maar niet meer
oppakken, het inflatiespook duikt de kop op, de
olieprijs rijst de pan uit, bijbehorende paniek en
protesten laten zich overal zien. In de huidige
‘Nacht 5’ komen verschillende crises tot uiting.
Naast de kredietcrisis en de oliecrisis is daar sinds
enige maanden ook de voedselcrisis.
Wij in het westen eten ons rond en maken ons zorgen over de betaalbaarheid van brandstof en oplopende inflatie, in andere landen is het eten niet
meer te betalen en dreigen ernstige hongersnoden.
De tegenstellingen verscherpen zich steeds meer.
Aan de ene kant verdrinken we haast in onze welvaart en aan de andere kant van de wereld verhongeren mensen en creperen ze als gevolg van de
naweeën van ernstige natuurrampen als de
cycloon in Birma. Het optreden van het Birmaanse
regime in dezen is slechts één uiting van de
destructieve reactie van de heersende machten.
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Het leger wordt er niet op uitgestuurd om de mensen te helpen, maar om ze terug te jagen naar de
verdronken gebieden waar de rottende lijken nog
ronddrijven. Ook de stuiptrekkingen van Mugabe
in Zimbabwe en de Chinese repressie in Tibet zijn
voorbeelden van regimes die wanhopig proberen
hun machtsbasis overeind te houden. Hoe lang zal
dit nog standhouden? Als we de Maya-kalender
volgen niet zo lang meer.

De overgang van chaos naar een
verlichte wereld
‘Dag 6’ is in aantocht en zal op 13 november
beginnen. De ‘dag’ waarin het Christusbewustzijn
tot bloei zal komen. Het bewustzijn dat wij de
Christuskracht alleen in onszelf kunnen vinden.
Zijn er voortekenen waarneembaar? Voor degenen
die het willen zien wel. De oprakende olie drijft
ons voort om naar alternatieven te zoeken en plots
is er draagvlak voor energiezuinige motoren,

auto’s op waterstof en grootschaligere ontwikkeling van elektrische auto’s. Windmolenparken
schieten als paddestoelen de grond en zeebodem
uit, er wordt een fabriek voor de productie van
flexibele zonnecellen gebouwd, etc. Daarnaast onttrekken steeds grotere groepen mensen zich aan de
hiërarchische controle en keren zich af van de jacht
naar nog meer materie. Hun intuïtie volgend zoeken zij hun persoonlijke weg naar toenemende
heelheid en beklimmen zij gestaag, zij het af en toe
struikelend, hun ‘Stairway to Heaven’. De heaven
als metafoor voor een hoger bewustzijn. De nieuwe
hemel die Eckhart Tolle in zijn briljante boek ‘Een
nieuwe aarde’ noemt als een plek in ons innerlijk,
waar wij een hoger bewustzijn hebben gerealiseerd. In de externe wereld zal dit zich uiten in een
nieuwe aarde. De nieuwe aarde is de externe
afspiegeling van de nieuwe hemel in ons zelf.
Steeds meer mensen realiseren zich dat de enige
weg naar een betere aarde, naar een verlichte
wereld, via een pad van innerlijke groei en transformatie gaat.
Zij doorzien de illusie van de weg van externe verandering en materiële groei. De weg die ons als een
worst wordt voorgehouden door de zittende
machtshebbers, die puur vanuit eigenbelang denken en handelen. Maar nieuwe leiders zijn in aantocht. Het volk pruimt de oude steeds minder. Zie
bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de komst van
Barack Obama. Het zou passen in het tijdschema
van de Maya-kalender als hij gekozen wordt tot de
nieuwe president. Obama past bij de Dag 6 energie
van de Galactische cyclus, net zoals Kennedy paste
bij de Dag 6 energie van de Planetaire cyclus. De
60-er jaren waren het middel- en hoogtepunt van
de vorige Dag 6. Een periode van breken met oude
structuren en het opbloeien van nieuwe. Dat het
niet goed afliep met de Kennedy-droom paste weer
bij de toenmalige fase in de Maya-kalender. We
waren er nog niet klaar voor. Nu wel! Obama lijkt
een voorloper van het nieuwe leiderschap te zijn.
Leiderschap gericht op verbinding en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Hopelijk onderkent
hij de valkuilen van het ego en blijft hij uit diens
wurggreep.

2004 (Dag 4) in het westen doormaakt. Een beweging komende uit het Oosten die het Westen mee
op sleeptouw neemt. Ook dit past bij de huidige
fase in de Maya-kalender. Tijdens de Galactische
cyclus is de bovenliggende energiestroom zodanig
dat het Oosten in het licht staat en het Westen in het
donker. Ik ga hier niet verder op in, maar de geïnteresseerden verwijs ik naar het boek van Calleman
of naar mijn eigen boek ‘Stairway to Heaven’. De
Oneness movement (zie ook: www.onenessholland.nl) heeft de deeksha oftewel de Oneness
Blessing in deze wereld gebracht, een energietransmissie die een fysieke verschuiving in de hersenen
teweegbrengt dat het transformatieproces naar
Eenheidsbewustzijn versnelt. Het bewustzijn dat
alles en iedereen in dit Universum met elkaar verbonden is en onderdeel is van één en hetzelfde
geheel. Dit besef zal wereldwijd doorbreken in de
volgende en laatste onderwereld, de Universele,
die start op 11 februari 2011 en eveneens eindigt op
28 oktober 2011. Voordat we zover zijn hebben we
in de huidige Galactische cyclus na Dag 6 nog
Nacht 6 en Dag 7 te gaan (zie voorgaand schema).
In volgende artikelen zullen we dit op de voet volgen.

Doorbraak eenheidsbewustzijn
Er zijn talloze andere voorbeelden die wijzen op
een naderende verlichte wereld en een groeiend
besef dat de weg naar verlichting alleen via een
innerlijke transformatie bereikt kan worden. Eén
van die voorbeelden is de stormachtige groei die de
Oneness movement van Sri Amma Bhagavan sinds

Al deze externe ontwikkelingen ten spijt, het zou
een vergissing zijn als we onze blik alleen naar buiten richten in het volgen van de Maya-kalender.
Zoals gezegd is de externe wereld een reflectie van
onze innerlijke wereld. Elke werkelijk spirituele
stroming zal hier op attenderen. Dus waar we wer-
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kelijk onze aandacht op dienen te richten is wat er
zich afspeelt in ons zelf. Hoe uit de onontkoombare opeenvolging van dag- en nachtenergieën zich in
onze binnenwereld? Ga dit maar eens na bij jezelf.
In welke stroomversnelling ben jij terechtgekomen
de laatste jaren, laten we zeggen sinds de start van
de Galactische cyclus in 1999? Voel je de steeds verdere verscherping van de dualiteit? Voel je de
drang om stappen te maken? Of voel je je juist verlamd en wanhopig, niet wetende wat je wil?
Ik zal enkele voorbeelden geven hoe zich dit bij mij
uitwerkt. Sinds de start van de Galactische cyclus is
mijn wereld volledig veranderd en heb ik mijn
managersbestaan in de bankwereld verwisseld
voor zelfstandigheid als persoonlijk en spiritueel
coach. Ik schrijf hier uitvoerig over in ‘Stairway to
Heaven’. Daarom beperk ik mij hier tot de huidige
periode van Nacht 5. In deze, in iedere onderwereld cruciale periode, woedt er een heftige strijd in
mijn binnenwereld. Een strijd waarvan ik mentaal
weet dat ik die niet moet voeren, omdat ik weet dat
die ‘ik’ het ego is die een strijd met zichzelf voert en
die nooit kan winnen. En toch voer ik hem. Toch
laat ik me telkens in de luren leggen door het ego
die mij in nauwe samenwerking met de ‘mind’
onderdompelt in onbewustzijn met gedachteconstructies, emoties en verhalen. Mijn ego, die slechts

Eric Huysmans
Coach in persoonlijke en
spirituele ontwikkeling
en auteur van ‘Stairway
to Heaven’
www.sensability.nl
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een manifestatie van hét ego is, klampt zich vast
aan oude structuren en schijnzekerheden als geld
(natuurlijk weer geld!), bezit, erbij willen horen, de
grensafscheiding van ons huis (ons territorium!),
etc. Tolle houdt ons voor dat het ego aan kracht
verliest telkens als we het waarnemen. Soms lukt
dat, maar vaker niet, waardoor ik nog zeer regelmatig in de greep van het ego blijf. De pijn moet
blijkbaar nog groter worden voordat ‘ik’ (lees: het
ego) loslaat. De energie van de vernietiging in de
huidige Nacht 5 helpt mij en jullie hierbij. Niet
leuk, maar wel noodzakelijk. Dit is geen negatieve
kracht, alhoewel het ego mij dit wil doen geloven.
Hieronder zit een positieve kracht van voortstuwing naar steeds meer bewustzijn en uiteindelijk
ontwaken. Werkelijk ontwaken zal pas in de
Universele onderwereld plaatsvinden. ‘Pas’ tussen
aanhalingstekens, want dit duurt niet zo lang meer.
Nog maar een jaar of drie. Klinkt dit niet aanlokkelijk? Voor mij wel. Maar we hebben nog enkele pittige treden van onze ‘Stairway’ te beklimmen.
Literatuur:
• De Maya-kalender en de transformatie van het bewustzijn, Carl
Johan Calleman
• Een nieuwe Aarde, Eckhart Tolle
• Stairway to Heaven, Eric Huysmans• The difficult fifth Night,
Artikel Calleman

