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Het gaat stormen, 
dit Maya-jaar!

‘Dit jaar van de Blauwe Storm 

zal het één en ander nog meer 

op z’n kop zetten’
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Ai, ai, ai. Wat zou Nicole E. Zonderhuis, 
samenstelster van de ‘13 Manen 
Agenda’, dit jaar graag beginnen met 
een boodschap van vreugde of hoop. 
Maar ze houdt haar hart vast bij een 
jaar met de energie van de Storm toon 
2 in een Spiegel Wavespell… Nicole: 
“Witte Spiegel confronteert, Toon 2 
is de Toon van uitdaging en Storm is 
één van de krachtigste zegels van de 
Maya-kalender met heel veel energie en 
kracht. Kortom: riemen vast!”

TEKST: NICOLE E. ZONDERHUIS

‘Een vlakke zee heeft nog nooit  

een bekwaam zeeman voortgebracht’ 

EngEls sprEEkwoord

Storm is verbonden met natuurkrachten als donder, 
bliksem, hagelbuien, krachtige stortbuien, orkanen en 
cyclonen, grote hitte en zonnestormen. De Maya's hielden 
hun hart vast als er een Storm-jaar was aangebroken en 
ze voerden zowel aan het begin van het jaar als gedu-
rende het jaar vele ceremonies uit om onheil af te weren. 
Storm is ook de patroonheilige van de meningsverschillen 
en van de vroedvrouwen, die aan de rand staan van leven 
en dood. En dan besef ik me: net als bij de vroedvrouwen 
staan ook wij nu - dit moment in de tijd - op een grens-
gebied van leven en dood. Vorig jaar is de nieuwe tijd ge-
start; 13 jaar in de energie van de Tovenaar. 13 jaar, omdat 
bij de Maya-kalender alles in 13 stappen gaat: 13 dagen 
en 13 jaren. Tovenaar, omdat het eerste zegel van de 
eerste dag van het jaar de toon zet voor een periode van 
13 jaar. We weten dat er een heleboel moet veranderen 
in onze welvaartstaat. Maar we weten ook dat verande-
ring lastig is. Lastig voor één persoon, laat staan voor een 
werelddeel. Zelfs als we bereid zijn tot verandering, is het 
moeilijk. Waarom? Omdat we niet door kunnen gaan op 
de manier waarop we gewend zijn, maar nog niet weten 
hoe dan wél... 

Afwachten?
Witte Tovenaar is een uitnodiging aan ons om dingen op 
een nieuwe manier te doen. Tovenaar leert ons dat als je 
niet weet wat je moet doen, dat je dan moet wachten. Af-

wachten tot je wel weet wat en hoe je het kunt doen. Voor 
de westerse moderne mens is wachten heel moeilijk We 
zijn zo gewend geraakt om een zo snel mogelijke respons 
hoog te waarderen, zelfs als het leidt tot een domme 
onverstandige actie. Je met wijsheid beraden op een zo 
adequaat mogelijke respons, kost daarentegen meer tijd 
maar levert wel op dat je werkelijk respons-abiliteit neemt 
voor je actie. Ofwel ver-antwoord-elijkheid. De nieuwe tijd 
vraagt dus niet alleen om een nieuwe actie, maar juist 
om een nieuwe manier om tot de actie te komen. Albert 
Einstein, de geniale Kosmische Zon – kin 260 – zei al: 
“We kunnen de problemen die we hebben gecreëerd niet 
oplossen met dezelfde lijn van denken die we gebruikten 
om ze te creëren.” De Witte Tovenaar gaat ons helpen 
om weer te luisteren, om werkelijk diep te luisteren. Stil te 
worden. De tijd te nemen. Wachten op een antwoord. Een 
echt antwoord. Een antwoord dat niet uit ons eigen hoofd 
komt, maar vanuit het Universum. Dit tijdperk van de 
Witte Tovenaar gaat ons een grote omkering brengen in 
het denken dat juist zo nodig is. Er zal van ons gevraagd 
worden de nieuwe wereld vorm te geven. Niet vanuit de 
huidige manier, maar vanuit een nieuwe manier, gecre-
eerd vanuit wijsheid. Dit jaar van de Blauwe Storm zal het 
één en ander nog meer op zijn kop zetten. Reken daar 
maar op. Anders voelen we de noodzaak tot verandering 
niet. Zo eigenwijs zijn we wel. Storm zal losrukken wat nog 
vast zit. En naar boven brengen wat onder ligt... Houd je 
maar vast! 

Transformatie
Onthoud, terwijl je in deze heftige storm zit, dat het alle-
maal een doel heeft. De Storm met zijn onweer en bliksem 
is een hevige transformator. Blauwe Storm wordt een jaar 
waarin er van alles getransformeerd en gereinigd wordt. 
Storm heeft altijd tot doel om te reinigen, desalniettemin 
kan de wijze waarop heel indrukwekkend zijn. Hij sleurt al-
les met zich mee wat binnen zijn bereik komt. Dat is soms 
maar goed ook. Wie nu nog steeds niet onder ogen wil 
zien dat wij als mens een keus moeten maken in hoe we 
met elkaar omgaan, die zal er dit jaar niet meer onderuit 
kunnen. De trend van volksopstanden heeft zich vorig jaar 
al wereldwijd ingezet en zal alleen nog maar toenemen. 
We gaan allemaal zien dat onze vrijheid en democratie 
slechts schijnvrijheden zijn. Onze online privé-informatie 
wordt doorverkocht aan commerciële instellingen. Er is 
een regering die democratisch gekozen is, maar zijn eigen 
programma draait en niet meer luistert of verbonden is 
met zijn kiezers. Zorginstellingen maken keuzes die niet 
de patiënt of het personeel dienen, maar wel de aandeel-
houders. Banen aan de top worden niet uitgedeeld aan 
de beste kandidaten, maar aan invloedrijke vriendjes. We 
hebben een maatschappij gecreëerd waar een klein deel 
mee kan komen, het goed heeft, maar die oneerlijk en 
onvriendelijk is tegen kinderen, ouderen, langdurig zieken, 
de armen, de onbewaakten, kunstenaars, arbeiders, 
leraren, verplegers, de hulpelozen, dieren, water, bomen, 
lucht, onze toekomst. Noem maar op, te veel. De door ons 
verzonnen systemen werken niet meer vóór, maar tegen 
ons.

Nieuwe tijd
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Wat kun je doen? Laat je niet meeslepen
Feitelijk is er maar één weg uit deze door onszelf gecre-
eerde crisissituatie: alles moet op de schop! Maar help! 
Hoe pak je dat aan? Van scratch af opbouwen is één ding, 
maar eerst iets afbreken voor je opnieuw kunt bouwen 
vraagt speciale vaardigheden en wijsheid. Verwelkom de 
Storm. De energie van de Blauwe Lunaire Storm gaat ons 
helpen afbreken. En mocht je klagen over de ontstane 
chaos, bedenk dan dat het doel van de Storm altijd de 
reiniging is. En ondertussen kun jij zelf al veel doen. Eén 
van de belangrijkste dingen die je zelf kunt doen om de 
storm te kalmeren, is door je niet te laten meeslepen door 
overdreven emotie of wanhoop. Jouw chaos en wanhoop 
zal dan bijdragen aan meer onrust. Het is niet onze taak 
om de hele wereld in één keer te repareren, maar te doen 
wat binnen ons vermogen ligt om te herscheppen. Blijf 
rustig en vol vertrouwen te allen tijde! Houd je visie scherp 
en helder op een harmonieuze toekomst en schone aarde. 

Wat kun je doen? Werk aan jezelf
Ten tweede: werk aan jezelf. Weet dat elke transformatie 
die je zelf meemaakt een afspiegeling is van wat er zich in 
de wereld afspeelt. Elk probleem dat jij voor jezelf oplost, is 
een probleem minder op deze aarde. Energetisch zijn we 
allemaal verbonden, dus iemand anders die je niet eens 
kent zal ook profiteren van jouw transformatie en heling. 
En de grote transformatie begint bij jou! Het wordt tijd 
dat jij echt wakker gaat worden. De Witte Spiegel helpt 
je wakker te worden. Witte Spiegel is het zegel van het 
Wavespell - de reeks van 13 dagen - van dit jaar. Witte 
Spiegel is de onverbloemde waarheid die zich aan je zal 
tonen. In de spiegel zie je wie je werkelijk bent. Of ten-
minste, als je wakker gaat worden. We hebben geleerd te 
leven in een poging te voldoen aan wat andere mensen 
van ons verlangen. Al vanaf dat we klein zijn. We gehoor-
zaamden onze ouders, juffen en meesters. We leven naar 
wat er van ons verwacht wordt uit angst niet te worden 
geaccepteerd, niet goed genoeg te zijn in de ogen van 
anderen. Tijdens dit ‘indoctrinatieproces’, het proces van 
het temmen, scheppen we een beeld van volmaaktheid 
in een poging goed genoeg te zijn. We werken hard 
om het beeld neer te zetten wat door iedereen om ons 
heen wordt aanvaard, vooral voor onze ouders, broers 
en zussen, partners, vrienden, leraren en priesters. En op 
een gegeven moment zijn we gaan geloven dat we zo 
zijn. We zijn geworden wat er van ons verwacht wordt; 
een ideaalbeeld. En elke keer dat we er niet aan voldoen, 
veroordelen we onszelf. We verdienen straf en zouden ons 
moeten schamen. En dat doen we de hele dag door, elke 
dag weer. Want het is vanuit dit denken dat we zeggen: 

ik ben niet goed genoeg... Ik vraag je: niet goed genoeg 
waarvoor? Niet goed genoeg op basis van wat? Wie zegt 
dat? Dergelijke gedachten zijn gebaseerd op aannames 
uit de jeugd die niet jouw aannames zijn. Ze zijn niet 
waar! Dit jaar zal de Witte Spiegel je laten inzien hoe je in 
de illusie van het Zelf leeft en de Storm zal je helpen je van 
de illusies te ontdoen. 

Wat kun je doen? Wees een baken
Het niet-weten is voor de mens het moeilijkste dat er is. 
Maar jij weet het nu. Jij weet dat we dóór de chaos heen 
moeten en aan het herscheppen zijn. Jij hebt een visie 
over de nieuwe aarde. Waar mens, natuur en dier in har-
monie samenleven, ongeacht ras, geslacht, of uiterlijk. Wij 
- jij en ik - zijn de bakens van de nieuwe tijd, de wegwij-
zers. Als jij jouw licht laat schijnen tijdens de storm, zullen 
mensen een baken hebben in duistere tijden. Ze zullen 
zien dat het niet het einde is, maar een begin. Ze zullen 
je vragen wat ze kunnen doen en jij zult het weten. Want 
wij zijn degenen waarop we gewacht hebben. Het zijn de 
woorden uit de profetie. Dit zijn de tijden uit de profetie. 
Zonder dat je het doorhad, ben je volledig voorbereid en 
uitgerust om van betekenis te zijn. Met al je fijngevoelig-
heid en innerlijk weten. Met het buiten de gebaande pa-
den betreden pad dat je al liep in je eigen-wijsheid. Met al 
je kennis, inzicht en ervaring. Jij bent het baken. Jij mag 
doen waarvoor je gekomen bent! Onthoud ondertussen 
het volgende: wie een heftige storm heeft meegemaakt 
weet het… na de storm is het altijd stil en schoon. 

‘De duivel fluisterde in mijn oor: Je bent niet sterk ge-

noeg om de storm te doorstaan. Ik antwoordde: ik ben 

de storm!’ 

13 Manen Agenda

Deze agenda volgt de Maya kalender – ofwel Dreamspell – 
en brengt de 13 manen van het jaar terug in het leven van 
de gebruiker, die daardoor beter kan afstemmen op de cycli 
van de natuur en van de tijd. Daardoor verloopt iedere dag 
vloeiend en in overeenstemming met de dag-energie. Je 
leert werken mét de tijd in plaats van tegen de klok.  
Zo houd jij je staande in het Jaar van de Storm! 
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‘Onthoud, terwijl je in deze heftige storm 

zit, dat het allemaal een doel heeft’

Nieuwe tijd


