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Nicole E. Zonderhuis is schrijfster van o.a. het 

13 Manen Werkboek - een handboek Mayakalender voor 

de beginner. Volgens deze kalender heeft elke dag een eigen 

energie. De dag dat je geboren bent geeft ook aan jou een 

bepaalde energie mee en zegt iets over je kwaliteiten en levensdoel. 

Elke dag schrijft Nicole (Rode Planetaire Hemelwandelaar) op haar 

weblog op hyves over haar ervaringen met de 13 Manen ‘Maya’ Kalender. 

Dit artikel is overgenomen uit de weblog en vertelt over haar ervaringen tijdens 

het Adelaar Wavespell. Een Wavespell is een periode van 13 dagen die in de energie 

staan van een bepaald Maya Zonnezegel. De Blauwe Adelaar staat voor het Hoger Bewustzijn, 

Geheugen, Scheppen en Visie.

De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk
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7 Draak - 29 januari 2008
Vandaag 29 januari is het 7 Draak en voor mij een 
rustige dag. Ik ben wel erg moe. Of dat nu komt door de 

workshop die ik zondag heb gegeven of de dagenergie - ik heb geen 
idee. Gisteren 6 Zon was een vervelende dag. Ik heb mijn admini-
stratie gedaan. Dat is niet persé heel leuk werk, maar ook weer niet 
iets om heel chagrijnig van te worden. Gister ging alles fout leek het 
wel. Ik denk dat ik begrijp hoe dat komt. 
Tijd volgens de Maya is geen lijn van A naar B, of een cirkel zoals de 
klok waar tijd maar niet verder komt, maar Maya-tijd lijkt op een 
spiraal waar tijd langs reist omhoog, voortdurend evoluerend. Elk 
punt op die spiraal staat in verbinding met een punt in het verleden 
of de toekomst door middel van een verticale as (de NU-as), bijvoor-
beeld een winding verder. Deze NU-as geeft aan dat de tijd op de 
volgende wending ook de nu-tijd is. Een positieve intentie, daad of 
gedachte, vandaag zal doorwerken via deze as naar de andere pun-
ten in de tijd, zoals 260, 520 of een veelvoud van 260 dagen terug of 
in de toekomst. Zo kun je trauma’s helen en de toekomst creëren, op 
het persoonlijk vlak of voor de gemeenschap.  
In 2005 heb ik in dit Wavespell, het Adelaar Wavespell, een Vision 
Quest gedaan. Ik heb 4 dagen en 3 nachten zonder eten en drin-
ken op een berg in Mexico gezeten op zoek naar mijn visioen. Een 
Vision Quest in het Adelaar Wavespell is fantastisch omdat de 
Adelaar staat voor Visie, Creëren en Geest. In tegenstelling tot wat ik 
verwachtte, ben ik geen dood gestorven, heb geen angst gehad, maar 
ik heb genoten van de ruimte en tijd. Het niets hoeven, zelfs niet 
bewegen, met de energie geheel naar binnen gericht. 
Omdat de dagenergie eens in de 260 dagen terugkomt en daarmee 
ook het gevoel wat je destijds had, kan ik me heel goed voorstellen 
dat ik me gister niet goed voelde omdat ik te veel naar buiten gericht 

was en bezig met zaken die niet in overeenstemming waren met 
mijn energie. 
6 Zon was de eerste dag van de Vision Quest, dus ik ben benieuwd 
hoe het de komende dagen zal zijn.

8 Wind - 30 januari 2008 
Ja, ik begin al weer beter te begrijpen waar het over gaat. 
Vandaag begon ellendig. Linde, mijn dochtertje van 16 

maanden, was al om 6.30 wakker. Ze had honger en een slecht hu-
meur. Ze was erg drammerig en eiste steeds onmiddellijke actie van 
me; nu eten, nu een boek, nu... pfff. 
Ik werd er niet blij van. Buiten regent het. Ook niet leuk. En toen 
herinnerde ik mijn voornemen van dit Wavespell (welke ik niet be-
wust heb gesteld bij dit Adelaar Wavespell, maar het moment kwam 
wel overeen). Omdat er tijdens het vorig Wavespell van de Wind, 
wat over communicatie gaat, veel miscommunicatie was en verve-
lende situaties ontstonden die met onbegrip te maken hebben, had ik 
besloten daar boven uit te stijgen. Inderdaad zoals de Adelaar hoog 
boven alles uitvliegt en dicht bij Vader Zon is. Ik wil proberen een 
beter mens te zijn en niet in laag bij de grondse aangelegenheden te 
blijven hangen. Dus ik was juist heel attent, behulpzaam, oplettend 
naar mijn omgeving toe. Heel nobel. Maar dat volhouden is iets an-
ders... En ik denk dat dat nu juist de uitdaging is van dit Wavespell. 
(Letterlijk is de Slang inderdaad de Antipode van de Adelaar: de 
slang leeft laag bij de grond) Adelaar vraagt van ons erboven te gaan 
staan en te handelen naar hoe je wilt dat de wereld er uit zou zijn. 
Deze wereld kunnen we zelf creëren door te handelen vanuit Visie. 
Daar gaat het over! 
Nog een beetje meer mijn best doen dan maar en me niet af laten      
leiden.

De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk



  

120
22

39

43

50

51

58

64

69 

72

77

85

88

93

96

106

107

108

109

110

111

112
113

114 115

241 260
222

239

203

210

211

218

184 

189

192

197

165

168

173

176

146

147

148

149

150

151

152
153

154150

SPIRITUALITEIT

16     Frontier 14.3   mei | juni 2008

9 Nacht - 31 januari 2008  
Vandaag was een fijne dag. Een heel verschil met gisteren. 
Nacht is mijn antipode energie, mijn tegenovergestelde. 

En hoewel je zou denken dat je dat dan als een rotdag zou ervaren, 
blijkt het toch in het voordeel dat je deze energie erg goed kent. Het 
zegel van de antipode staat immers om je heen in het orakel. (Orakel 
= opstelling van jouw zegel in het midden en de 4 ondersteunende 
krachten er om heen.)
Wat ook erg belangrijk voor me was, is dat ik gisteravond toch wat 
meer grip kreeg op wat mij dwarszat. Gek is dat hè. Dat een pro-
bleem zonder dat je er iets aan hoeft te veranderen, toch kan oplos-
sen. Als je het maar begrijpt. En daarbij worden we nu ondersteund 
door de kracht van de Adelaar. Die is in staat ons omhoog te tillen 
en van bovenaf op ons probleem te laten kijken.
Ik was vanavond een consult voor morgen aan het voorbereiden. 
Dat is altijd weer leuk om te doen. Vooral het uitrekenen van de 
zegels van alle vrienden en familieleden. Natuurlijk probeer ik 
alles uit mijn hoofd te doen en dat gaat steeds beter: orakel van de 
Slang, orakel van de Krijger… Tijdens het tekenen ontdek ik allerlei 
verbanden tussen mensen. Ouders die de gids zijn van hun kind, of 
juist de antipode. Ik krijg vaak al zo veel inzicht in wie iemand is… 
Tijdens het consult merk ik vaak dat mensen verbaasd zijn over de 
juiste karakterschets die ik kan geven van hun familieleden. 

10 Zaad- 1 februari 
Vandaag was een hele goede dag. Waarschijnlijk omdat 
Toon 10 mijn Toon is en omdat Zaad mijn Wavespell 

is. 's Ochtend een consult gegeven. Dat was leuk en goed. 's Mid-
dags naar de Angelshop voor kleine consulten. Daar is elke eerste 
vrijdag van de maand een inloopmiddag voor gratis consulten tarot, 
helderzienden, reiki, handlezen, mayaconsult e.d. Eigenlijk werden 
de consulten een stuk uitgebreider en dieper dan de bedoeling was, 
maar ik geloof dat ik die mensen ook echt wel verder heb geholpen 
met hun vragen. Helaas was ik niet geslaagd in mijn eigen opdracht: 
goed voor mezelf zorgen en voldoende rust, eten, drinken en plassen. 
Als er een rij mensen staat te wachten is het lastig om weg te lopen 
en tijd voor jezelf te nemen.

11 Slang - 2 februari 
Duidelijk geen dag waar ik geen link mee heb. Niet met 
11 en niet met Slang. Niet top, niet slecht. Gewoontjes.

12 Wereldoverbrugger - 3 februari
Beter! Wereldoverbrugger is mijn analoog. Wat een dag 
voor Peter R de Vries om juist vandaag te komen met 

zijn nieuws. Toon 12; alles helder krijgen/evalueren en samenko-
men! Wereldoverbrugger ofwel Dood. Het thema van de avond. De 
onthulling dat Natalee Holloway echt dood is en niet meer op zal 
duiken. Nooit meer. (Ik betwijfel dat - ken je het sprookje van skelet-
tevrouw... die lag al lang op de zeebodem toen ineens een visser haar 
skelet naar boven viste...) Het meest cru vond ik dat Joran voorstelde 

om naar haar hotelkamer te gaan, maar dat Natalee had gezegd dat 
ze de haaien wilde zien. Die nacht is ze letterlijk en figuurlijk naar 
de haaien gegaan... 
Er is nog veel op te helderen en mijn gevoel zegt dat de echte onthul-
ling nog moet komen. De werkelijke zonde heeft hij nog niet verteld. 
Hij heeft er enkel toespelingen op gemaakt die verder niet besproken 
werden. 
Ik werd nieuwsgierig naar de signatuur van Peter R. de Vries 
(Aalsmeer, 14 november 1956); raad eens? 10 Hond; een snuffe-
lende speurhond! Een zoeker naar de waarheid! En dan één die dat 
concreet weet te maken (toon 10). Heel passend. Joran van der Sloot 
(Arnhem, 6 augustus 1987) blijkt een 6 Slang. Een vanuit instinct 
reagerend typetje - dat zeker. En een nachtbraker! Slang kan een 
issue hebben met woedebeheersing. Ai! 
Het speelde nog lang door in mijn hoofd na de uitzending. Er is veel 
wat nog niet klopt.

13 Hand, Kosmische Hand - 4 februari 
Ik had het vandaag helaas veel te druk om kosmisch bezig 
te zijn. Dat druk zijn past natuurlijk wel bij de Hand. 

Maar ‘kosmisch’ zijn... rust nemen om de afgelopen 13 dagen achter 
me te laten en de brug te maken naar het nieuwe Wavespell van 13 
dagen? Nee. Hoewel, mijn dochtertje Linde (7 Hand) was erg ziek en 
liet zich nu eindelijk eens rustig vasthouden. Dus zo hebben we lang 
gezeten, zij bewegingsloos tegen me aan met haar hoofdje tegen mijn 
schouder. Toch even 'geleefd' en kosmisch laten voortduren.  �

Lees meer op: http://nicole70030.hyves.nl/ 
Achtergronden over de Mayakalender lees je op haar website 
www.13manenkalender.nl  en www.mayatzolkin.com. 
Lees ook haar column Maya-Astrologie elders in deze Frontier.
Wil je van te voren weten wat je te wachten staat? Ontvang een nieuws-
brief, de Wavemail, via www.mayatzolkin.com en lees over de komende 
Wavespells, de energie die een periode van 13 dagen beheerst.

Op de cover van deze Frontier 
staat een Tzolkin’bloem’; 
een mandala met alle 
aspecten van de 13 
Manen Kalender. 
Dit beeld staat op 
de cover van de 
nieuwe, binnen-
kort te verschijnen, 
13 Moon Diary of 
Natural Time en zal 
ook als sticker verkrijg-
baar zijn, o.a. via 
www.mayatzolkin.com

O
ntw

erp N
icole E. Zonderhuis


