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Medio april ontving ik via internet een
artikel van Carl Johan Calleman waarin
deze schreef dat volgens de Maya

Kosmologie in mei van dit jaar een grote openbar-
ing zou plaatsvinden vanuit de Hunab-Ku. Dit is
een oneindig grote intelligentie, gelegen in het cen-
trum van het universum. Er zou een schitterende
geboorte worden getoond van kosmische propor-
ties, maar zoals met iedere geboorte kon dit
gepaard gaan met een sterven…het afsterven van
wat niet langer gedragen kan worden door de
nieuwe evolutionaire energieën. 

Het exacte middelpunt van Dag 6 van de
Galactische Onderwereld of cyclus lag op 11 mei
2009. Een bijzondere periode waarin de mensheid
een ongeëvenaarde kans heeft om met de krachten
van de evolutie samen te werken; hiermee persoon-
lijke en gemeenschappelijke doelen te verwezen-
lijken en een duurzame wereld te scheppen van
harmonie, overvloed en evenwicht met de natuur.
Daarom heeft op 9-11 mei een wereldwijde viering
van de wedergeboorte (‘Rebirth Celebration’)
plaatsgevonden. Meer hierover is te vinden op
www.commonpassion.org. 

Het inzicht van de Maya´s
Met het verschijnen van dit artikel zijn we het mid-
delpunt van Dag 6 en de viering van de wederge-
boorte al gepasseerd. De lezer en ik zelf, weten nu
meer dan ik, ten tijde van het schrijven van dit
artikel rond eind april. Tijd mag op een hoger
niveau dan wel een verticaal fenomeen van een
altijd durend NU zijn, het is in de huidige driedi-
mensionale gesteldheid van onze fysieke werke-
lijkheid ook nog steeds een horizontaal fenomeen,
waar maar moeilijk doorheen te kijken valt. De

Maya’s hadden echter een fabelachtig inzicht in de
afwisselende energieën die in verschillende tijdspe-
riodes door het universum heenstromen. Hieruit
hebben ze een kalendersysteem ontwikkeld
waarmee bepaalde tendensen die uit de verschil-
lende energieën voortvloeien, in zekere zin kunnen
worden voorspeld. 
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Wakker worden met de Maya-kalender!
De Maya-kalender geeft een tijdsplan voor de evolutie van het bewustzijn. We
naderen de einddatum van deze kalender. Ondertussen zijn we het middelpunt (en
dus hoogtepunt) van Dag 6 van de Galactische cyclus gepasseerd. De roep om het
Christusbewustzijn in ons te laten ontwaken, wordt steeds sterker voelbaar. Hoogste
tijd om wakker te worden en jezelf de volgende vragen te stellen: “Wat is mijn bij-
drage aan het grotere geheel?” “Waar word ik blij van?” “Doe ik wat ik diep in mijn
hart wil doen, zo niet wat houdt me tegen en wat heb ik nodig?”

Het gaat er 
steeds meer 
om spannen

!
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Zo ‘voorspelde’ Calleman medio april een kosmis-
che wedergeboorte al dan niet samengaand met
een sterven, ten tijde van het genoemde mid-
delpunt van Dag 6. Nu, bij het lezen van dit artikel,
weten we of deze ‘voorspelling’ zich in de zicht-
bare fysieke werkelijkheid heeft gemanifesteerd.
Zo ja, dan chapeau voor Calleman en weer 10 pun-
ten voor de voorspellende waarde van de Maya-
kalender. Zo nee, dan is het aan ieder van ons om
het contact met het innerlijk weten verder te verste-
vigen en diep van binnen te voelen of er een wed-
ergeboorte van ‘iets’ heeft plaatsgevonden dan wel
op het punt staat van bevallen. De fysieke werke-
lijkheid is immers een reflectie van onze innerlijke
belevingswereld en de wedergeboorte van dat ‘iets’
in jou zal spoedig zijn beslag krijgen in de buiten-
wereld. 

Precisie
Hoe het ook zij, de voorspellende waarde van de
Maya-kalender heeft zich al voldoende bewezen en
ook bij een nog niet zichtbare manifestatie van een
wedergeboorte is er weinig reden hier nog langer
aan te twijfelen. Voor degenen die dat toch doen,
geef ik een voorbeeld van de verbazingwekkende
precisie van de voorspellende kracht van deze
kalender.

Calleman schreef in 2003 in zijn boek ‘De Maya-
kalender en de transformatie van het bewustzijn’
op pagina 233: “Ongeacht welke vorm een
dergelijke (financiële) ineenstorting zal hebben lijkt
het waarschijnlijk dat het gebeurt tegen de tijd dat
de Vijfde NACHT begint, in november 2007 (om
exact te zijn de 19e)”. Deze voorspelling was
gebaseerd op het feit dat gedurende de gehele kos-
mische geschiedenis de vijfde NACHT een tijd is
geweest waarin de oude orde vaak werd verwoest.
In de Nationale Onderwereld viel Nacht 5 in de
periode 434-829 AD, de duistere Middeleeuwen, en
in de Planetaire Onderwereld was het de periode
1932-1952 met in het middelpunt de Tweede
Wereldoorlog. 

Economen zijn het er nu wel over eens dat de
wereldwijde recessie is begonnen in december
2007. De mens is kort van geheugen en de meeste
mensen denken dat de recessie is begonnen na 15
september 2008 met het faillissement van Lehman
Brothers. Al in januari 2008 gingen de beurzen
echter wereldwijd met bijna 20% onderuit (zie
onderstaande figuur) en waren de eerste tekenen
van paniek zichtbaar, o.a. door George Bush die, al
geldcheques uitdelende, het Amerikaanse volk
weer aan het shoppen probeerde te krijgen. 

Calleman liet in zijn boek ook zien dat in de peri-
ode 1755-199 (een periode waarin het Planetaire

bewustzijn de mensheid beheerste), economische
groei en recessie elkaar afwisselden in golfbeweg-
ingen tussen de DAGEN en NACHTEN tijdens
deze onderwereld. DAGEN betekenden economis-
che groei (o.a. 1913-1932, 1952-1972, 1992-1999) en
NACHTEN economische achteruitgang (o.a. 1932-
1952, 1972-1992).

In de overeenkomstige periodes tijdens de
Galactische Onderwereld is de zelfde tendens te
zien. Het jaar 2007 (Dag 5) was nog een economisch
topjaar (vergelijkbaar met de economische hausse
tussen 1913-1932) en 2008 (Nacht 5) was het begin
van de grote crisis (vergelijkbaar met de crisisjaren
en de oorlog tussen 1932-1952). Als we deze logica
doortrekken zouden we in de huidige Dag 6 een
economische opleving mogen verwachten. 

Dat deze zich niet aandient is te verklaren uit het
feit dat de Galactische Onderwereld een ander doel
heeft dan de Planetaire. Het doel van deze laatste
was het tot stand brengen van een wereldwijde
economische en materiële ontwikkeling. Het doel
van de Galactische echter is gericht op het verbre-

den van de menselijke horizon naar een holistisch
gezichtspunt. Dit moet tot uitdrukking komen in
evenwichtige verhoudingen tussen de geslachten,
naties, rassen en religies. Het groeiende economis-
che systeem uit de Planetaire Onderwereld is hier
steeds meer mee in conflict geraakt. 

Calleman stelt dan ook in zijn artikel dat je serieus
de vraag kunt stellen of de wereld ooit weer lange
perioden van economische groei zal doormaken.
De media vragen zich wel af wanneer de recessie

De vallende Dow Jones Index sinds januari 2008.
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zal eindigen en de bankiers en onze regeringslei-
ders nemen allerlei maatregelen waarvan ze
zeggen dat die een einde aan de recessie zullen
maken. Dit zal echter anders lopen. Ook de maa-
tregelen van de door mij aanvankelijk
hooggeprezen Obama, zullen geen soelaas bieden
en zelfs tegendraads werken. Ik weet niet wat hij
denkt te bereiken, maar steeds meer geld pompen
in een bodemloze put is géén teken van wijsheid.
Waarschijnlijk kan hij niet anders, óf omdat de
werkelijke macht niet bij hem ligt en anderen
achter de schermen aan de touwtjes trekken, óf
omdat hij denkt op korte termijn het volk rustig te
moeten houden door het te pamperen met schi-
jnzekerheden omdat het anders wellicht écht uit de
hand loopt. Ik weet het niet, maar hoe het ook zij,
wat er nu gebeurt, zal tot niets leiden. 

Calleman schrijft mooi in zijn artikel: “Er wordt nu
geprobeerd om de economie te stimuleren belast-
inggeld aan banken te geven zodat ze dat zelfde
geld weer kunnen uitlenen aan de belastingbetalers
waar ze het van gekregen hebben.” Dit klinkt als
een grap. “Maar wel een slechte”, dacht ik toen ik
dit las. Het is niet te geloven, maar de overgrote
meerderheid van ‘het volk’ accepteert deze maa-
tregelen als noodzakelijk. Vermoedelijk omdat het
te ingewikkeld is om te begrijpen. Calleman schri-
jft weer: “Mensen vinden het vanzelfsprekend dat
er binnen afzienbare tijd weer een periode van
groei zal komen, omdat ze geboren zijn in de
Planetaire Onderwereld.” Het is echt niet langer
zinvol om energie te steken in economische of
materiële welvaart. Dit werkt tegen de evolution-
aire energieën in en daarmee verbrandt je jezelf. 

In de Galactische Onderwereld wordt creativiteit
en inspanning gevraagd, wat zich richt op een -op
Eenheidsbewustzijn gestoelde- holistische
samenleving.

Het gaat er steeds meer om spannen. Zoals gezegd
bevinden we ons momenteel net voorbij het mid-
del- en hoogtepunt van Dag 6, de dag van de bloei
van het Galactische bewustzijn en daaruit
voortvloeiend van het Christusbewustzijn.
Doordat in het laatste kwart van deze ‘Dag’ hoogst-
waarschijnlijk het definitieve bewijs zal worden
geleverd van leven buiten onze aarde (zie mijn
artikel in aprilnummer Spiegelbeeld), zal ons
wereldbeeld dusdanig op zijn kop worden gegooid
dat het besef dat de Goddelijke scheppingskracht
in ieder van ons aanwezig is (het
Christusbewustzijn) massaal gaan doordringen. 

We denderen op het einde van de kalender af en de
volgende 20-voudige tijdsversnelling zal al in feb-

ruari 2011 daar zijn. Dan volgt een periode van 260
dagen waarin de DAGEN en NACHTEN slechts 20
etmalen duren. Dezelfde energie die er nu nog 360
dagen over doet zal dan in 20 dagen over ons heen
razen. En het gaat nu al zo snel! Velen kunnen nu al
het tempo van de ontwikkelingen niet meer bijbe-
nen. De redding ligt echter niet buiten ons, lieve
mensen, niet in meer welvaart en materie. De red-
ding ligt in ons!

Wakker worden!
Het is werkelijk de allerhoogste tijd om wakker te
worden, als je dat nog niet bent, en jezelf af te gaan

vragen welke JOUW rol en bijdrage zijn aan de
schepping van een holistisch wereldbeeld vanuit
Eenheidsbewustzijn. Als je dat niet weet, vraag je
dan af waar je energie van krijgt, waar je blij van
wordt, wat je diep in je hart wilt doen. In de
Galactische cyclus, en zeker nu, in de Dag van de
Bloei, wordt iedere actie die in overeenstemming is
met het hart, vol ondersteund door de evolution-
aire energieën. Je voelt meteen wanneer je op dit
spoor zit. Dan springt je hart open van vreugde en
stroom je vol met energie. Je bent niet meer te stop-
pen!
Als je echter leegloopt, geen energie meer hebt, stu-
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itert van de stress, van hot naar her rent zonder een
moment voor jezelf, wanneer je als maar
somberder, depressiever of cynischer wordt en ga
zo maar door, dan loop je niet synchroon met de
overheersende evolutionaire en spirituele
energieën. Je doet dan niet waar je hart om schree-
uwt, maar luistert zeer waarschijnlijk vooral naar
de stemmen in je hoofd en uit de externe omgev-
ing, bijvoorbeeld van de media. Wellicht denk je
dat je niet anders kunt en voel jij je gevangen. 

Gevangen in wat? Vraag je dat af! Waardoor laat jij
je tegenhouden om te gaan doen waar je in je hart

al zolang naar verlangt? Door de angst voor het
onbekende? Door de vrees voor onzekerheid? Wil
je vooral jouw materiële levenspeil op het huidige
niveau houden? Wil je een ‘appeltje voor de dorst’
bewaren? Modder je maar door in je niet vervul-
lende baan om ‘de schoorsteen te laten roken’? 

Allemaal zeer begrijpelijke en – tot nu toe – legit-
ieme angsten. ‘Tot nu toe’ zeg ik, want de zoge-
naamde legitimiteit van dit soort angsten, omdat
iedereen ze heeft, zal je niet helpen in de komende
jaren. Angsten zijn er om te overwinnen. En helaas
kan dat alleen door er doorheen te gaan. Je kunt ze

niet omzeilen. Je moet er dwars doorheen en er dus
eerst contact mee maken. Blijf echter niet hangen in
de vraag naar wat je allemaal tegenhoudt. Maak er
wel contact mee en voel de pijn, maar stap er dan
doorheen. Vraag dan wat je nodig hebt! Wat of wie
kan je helpen? Ga daar naar op zoek. Gooi alle
schroom van je af en verzamel alle hulp die je kunt
vinden en kom in actie!

In vorige artikelen heb ik ondersteunende gedacht-
en van de Oneness University aangereikt die je
kunnen helpen en in mijn binnenkort te verschij-
nen boek ‘Het Witte Universum’ zal ik o.a. de ‘Acht
Stappen naar Ontwaken’ uitgebreid behandelen. In
Spiegelbeeld heb ik al de eerste twee stappen
behandeld: ´ontwaken in het lijden´ en ´ontwaken
van het hart´.
De eerste stap is de belangrijkste en meteen de
moeilijkste. De andere stappen volgen vanzelf als je
de eerste stap consequent toepast. Ontwaken in het
lijden betekent dat je contact dient te maken met
alle pijn, angst en andere belemmerende emoties of
overtuigingen die jou afhouden van de weg
omhoog op jouw ‘Stairway to Heaven’. ‘Gewoon’
de pijn er laten zijn, er niet voor weglopen, het
aankijken en er doorheen stappen. Dan opent je
hart zich als vanzelf (ontwaken van het hart, stap 2)
en zullen de volgende stappen zich aan je open-
baren op weg naar de laatste stap: ontwaken van
de juiste, door een hogere intelligentie gestuurde,
actie die je leidt naar jouw hogere doel, naar de
missie waar jouw ziel voor gekomen is, naar jouw
bijdrage aan een op Eenheidsbewustzijn
gebaseerde holistische samenleving!

Eric Huysmans

Coach in persoonlijke en spirituele ontwikkeling en auteur van

‘Stairway to Heaven’

www.sensability.nl, info@sensability.nl

Eric is op uitnodiging beschikbaar om lezingen te geven over de in

zijn artikelen behandelde onderwerpen.
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