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Gelukkig Nieuw 
Wit Ritmische Tovenaar 
Jaar!

Een prachtig zilveren 13 Manen Agenda voor het nieuwe jaar ligt weer in de winkel. Op 26 juli begint in 

de Dreamspell Maya Kalender het jaar van de Witte Ritmische Tovenaar. Een jaar wordt genoemd naar 

de energie van de eerste dag van het jaar: Witte Tovenaar gecombineerd met Toon 6. Toon 6 staat voor 

‘organiseren, in balans brengen en gelijkheid brengen.’ De Witte Tovenaar staat voor ‘ontvankelijkheid, 

betovering en tijdloosheid’. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Dag Buiten de Tijd, zie pagina 151 in de nieuwe agenda. Foto (c) Arthur de Smidt van www.thehospages.com 
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Vanuit de Tzolkin kalender bekeken 
zijn er vanaf de start van dit jaar 
minder dan twee Tzolkin rondes 

van 260 dagen naar het veel besproken 
moment 21-12-2012. Vandaag de dag lo-
pen verschillende tijden en verschillende 
werelden door elkaar heen en leven naast 
elkaar voort. Naast alle uitvindingen en 
technologieën die het leven gemakkelijker 
hebben gemaakt is het leven ook steeds ge-
compliceerder geworden met bijvoorbeeld 
de komst van internet, televisie, twitter en 
facebook. We zijn nu op de hoogte van het 
wel en wee op de hele wereld. Alles wat we 
weten, horen en lezen moet een plaatsje krij-
gen in ons leven en in ons hoofd en hart. Als 
betrokken wereldburgers, lichtwerkers zelfs, 
zetten we ons in als er ergens onrecht is; een 
donatie bij een natuurramp, een emailactie 
tegen de steniging van een van overspel 
betichte vrouw in Iran, een festival voor de 
vrede, we spoeden ons naar de Dag buiten 
de Tijd, organiseren een meditatie voor 
de nieuwe tijd, volgen transformatiework-
shops, lezingen van native Elders… Vanuit 
ons steeds maar groeiende bewustzijn doen 
we er allemaal aan mee. En daarnaast zijn 
we moeder of vader, levenspartner, zoon of 
dochter, buren, vrienden, collega’s en wat al 
niet meer. En tegelijk spannen we ons in om 
geld te verdienen om in ons levensonder-
houd te voorzien. Soms wordt dat allemaal 
een beetje veel.

Het woord ‘tijdloosheid’ dat bij de Tove-
naar hoort in de vorm van eindeloze tijd, 
klinkt als een droom, als een woord uit een 
sprookje. Maar helaas, de Tovenaar zal ons 
niet meer tijd brengen. We zullen ook niet 
meer tijd gaan ervaren. De tijd lijkt steeds 
sneller te gaan. Mogelijk gaat de tijd ook 
werkelijk sneller nu we dichter bij het punt 
komen waar de tijd in de vernauwing van 
de tijdloper verdwijnt. Volgens de Maya’s 
zal de tijd inderdaad steeds sneller gaan 
naarmate we de magische datum naderen. 
Om te begrijpen hoe dat kan, kun je de tijd 
vergelijken met een trechter- of zandloper-
vorm. Stel je voor dat de tijd in cirkels langs 
de trechterwand naar beneden draait. Een 
cirkel bovenaan is nog groot en ruim, en 
de tijd rolt rustig voort. Dat is de tijd zoals 
onze grootouders die ervoeren; de dagen 
duurden nog lang en haast was zeldzaam. 
Maar naarmate we meer naar beneden zak-
ken wordt de cirkel steeds kleiner en gaat de 
tijd steeds sneller, om dan hop ergens rond 
2012 door de opening te gaan. En hoe dich-
ter we dat omslagpunt naderen hoe lastiger 
het is om focus te houden op wat belangrijk 
voor ons is. Laten we er nu eens van uitgaan 
dat dat precies is wat de bedoeling is van het 
bestaan, van God, van Hunab K’u. Dat we 
het zo druk krijgen dat we gedwongen wor-
den terug te keren naar de essentie van ons 
wezen, naar die plaats in onszelf waar we de 
rust en vrede altijd kunnen vinden…

Auteur: Nicole E. Zonderhuis

De Maya hadden minstens 15 kalenders tegelijkertijd lopen. Elke kalender kan weer iets 
zeggen over de voortgang van de tijd. Tijd volgens de Maya is niet eenduidig maar ge-
laagd – multidimensionaal. De 13 Manen Kalender is gebaseerd op de Tzolkin kalender, de 
oude heilige kalender van de Maya’s van 260 dagen. Deze 260 dagen zijn een combinatie 
van 20 verschillende symbolen, Zonnezegels genoemd, en 13 Tonen, de 13 getallen. 
De Zonnezegels hebben namen als Draak, Wind, Nacht, Tovenaar, Krijger en Adelaar en elk 
zegel heeft zijn eigen kwaliteit en energie. Het Zonnezegel en de Toon op de dag van je 
geboorte bepalen jouw 'Maya horoscoop'. Deze horoscoop vertelt iets over je kwaliteiten, 
je schaduwkanten en uitdagingen. Maar het toont ook de opdracht waarmee je ziel op de 
aarde is gekomen en welke krachten tot je beschikking staan om dit zieledoel te bereiken. 
Kennis van deze 13 Manen Kalender geeft verdieping in je leven. Maar je kunt deze ener-
gie ook goed gebruiken in het dagelijks leven.
Sylvia Carrilho en Nicole E. Zonderhuis van Mayatzolkin maken prachtig vormgegeven 
producten om met deze kalender te kunnen werken en leven, zoals de 13-Moon Diary en 
de 2-in-1 Verjaardagkalender. Deze producten worden uitgegeven door Frontier Publishing.
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(Omdat de gids van Toon 6 gelijk is aan het 
zegel)

Maan Wavespell
Witte Ritmische Tovenaar is de 6de dag 
uit het Rode Maan Wavespell. Maan Wa-
vespell zal je emoties laten vloeien dit jaar 
en je zult je bewust moeten zijn dat je je-
zelf schoon moet houden. Reinig jezelf, je 
gedachten en je ruimte van tijd tot tijd. In 
een schone ruimte zul je de energie kunnen 
waarnemen en kun je verschuivingen die 
plaatsvinden makkelijker ervaren. Herin-
ner je je dat het menselijk lichaam bestaat 
uit vloeistof, zoals bloed en water, en dat die 
eenvoudig beïnvloed worden door gedach-
ten en emoties. 
Het is het zesde jaar in een Wavespell van 
13 jaar dat begonnen is met Rode Magne-
tische Maan (2006-2007). Dit zesde jaar 
synchroniseert daarom sterk met de Rode 
Maan en met het Maan Wavespell. 

De Tovenaar staat voor het ‘weten vanuit 
het hart’ . Het is je innerlijke sjamaan die 
je helpt om je af te stemmen op de god-
delijke wil. Sjamanen en tovenaars staan 
bekend om hun reizen door de tijd en de 
verbinding maken met onzichtbare werke-
lijkheden door o.a. trancereizen, ceremo-

• Rode Slang is de analoge kracht van dit 
jaar. De slang is niet voor niets het ‘maa-
tje’ van de Tovenaar. Voor de tovenaar of 
sjamaan staat de slang voor heling;  Slang-
medicijn is in staat vergif te verwijderen, te 
verjongen en ziekte te transformeren. De 
Slang is bij de Maya ook bekend als kultan-
lilni. (Zie de overeenkomst met het Indiase 
woord ‘kundalini’, de energie die vanuit 
de basis via de onze ruggengraat omhoog 
kruipt naar het kruinchacra.) Slang staat 
in vele culturen ook voor de bewaker van 
de heilige kennis. Rode Slang staat voor je 
instinct en het weten van het lichaam. Je 
lichaam is het verlengstuk van je hart. Ge-
bruik dit weten van je lichaam als je geest 
je in de war brengt. 

• Blauwe Hand is de occulte kracht van dit 
jaar. Het is het onbewuste zelf en de ver-
borgen helper. Je beide handen kunnen hel-
pen om te ontvangen; Je kunt twee handen 
ophouden als een kommetje. En als je het 
opgevangen hebt, kunnen je handen het 
omvatten. Maar Hand houdt ook van actie. 
Pas op dat je niet te snel tot actie over gaat, 
of in het denken schiet, en je vermogen om 
te ontvangen weer afsluit. 

• Witte Tovenaar is ook de gids van dit jaar. 

Balans
Dit jaar, Witte Tovenaar met Toon 6, drijft 
dat gevoel naar de top. Dit jaar is bedoeld 
om balans te gaan vinden en de plaats van 
de tijdloosheid in onszelf te hervinden.  
Toon 6 betekent: hoe kan ik mijn leven zo 
organiseren dat er balans is? Welke obsta-
kels ervaar ik: laat ik het stromen of blijf ik 
ergens aan vasthouden? In deze nieuwe tijd 
zal niets wat gebaseerd is op de oude patro-
nen en oude manieren om dingen te doen, 
nog werken. We moeten op zoek naar nieu-
we manieren. Dat is het enige dat werkt.
Tovenaar vraagt je te ontvangen; dat bete-
kent ‘niet in actie komen’ maar kijken wat 
zich aandient en te ontvangen wat er is. 
Ontvankelijkheid heeft te maken met het 
vermogen om een situatie, of het leven, te 
accepteren zoals dat zich aan je voordoet. 
Veel mensen maken zich druk om de maat-
schappij, om de stress die we hebben, de so-
ciale druk en wat al niet meer. Hier kun je je 
zo tegen gaan verzetten dat je daar onder te 
lijden hebt. Het accepteren van de situatie 
waarin je je bevindt zorgt voor ruimte. Het 
gaat er juist om een weg te vinden, om jouw 
weg te vinden, binnen het bos waarin je je 
bevindt, binnen de beperkingen. En dan 
moet je soms je vermogen om te toveren 
aanwenden om de situatie te overstijgen.
De Tovenaar leert ons te ontvangen wat er 
is zoals het zich aandient, niet wat je denkt 
of wilt dat er zal zijn. Als dat lukt kan er iets 
moois gebeuren. Dan kun je gaan inzien dat 
elk moment de sleutel bevat tot verwezenlij-
king van je dromen. Je ziet in dat jij zelf deze 
situatie hebt gekozen op deze plek omdat je 
hart weet dat hier je groeimoment ligt. Op 
een bergtop in Tibet lijkt de plek om spiritu-
eel te groeien, maar dat is het niet voor jou. 
Anders was je nu daar geweest! Realiseer je 
dat jij de wens bent van 7 generaties terug! 

Begeleidende Zegels
Elk zegel wordt vergezeld door vier helpers; 
de gids, de analoge kracht, de uitdaging en 
de occult, zie tekening. Ook maakt het on-
derdeel uit van een reeks van 13 zegels - het 
Wavespell. 

• Om de Tovenaar te begrijpen heb je ook 
de uitdaging nodig: het Gele Zaad. De Tove-
naar is tegenovergesteld aan Zaad. Ze zijn 
elkaars antipode. Zaad is vol potentie en is 
gericht als een pijl. Tovenaar juist niet; die 
mag ontvangen, het is leeg en zacht. Het 
Zaad staat voor het mannelijke en de To-
venaar staat voor het vrouwelijke.

Herinner je je dat het menselijk lichaam 
bestaat uit vloeistof, zoals bloed en water, 
en dat die eenvoudig beïnvloed worden 
door gedachten en emoties.

analoog - ondersteunend

occult - schaduw

antipode - uitdaging

gids
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VErschErp jE ZiNtuigEN 
Dr. V.M. Bronnikov (Geel Ritmisch Zaad 
– dit jaars antipode) heeft een techniek 
ontwikkeld om te leren zien met de ogen 
dicht: Het Directe Zien. Het is niet nieuw 
maar heeft zijn origine in de oude kennis 
en wijsheden van waar Bronnikov van-
daan komt. Hij komt uit de stad Feodosia 
in de Ukraïne. Zijn familie is drager van 
de Tempeliers kennis van ‘het Robijnen 
Oog van de Draak.’ Bronnikov: “Ik bezit al-
leen de kennis van ‘het Robijnen Oog van de 
Draak’ welke slechts één van de acht delen 
is van het totale Draak Systeem. De kennis 
van de andere zeven delen is verspreid over 
de wereld. Elk van ons zal het totale systeem 
completeren met een speciale techniek.” 
Het gaat hierbij om het ontwikkelen van 
de nog ongebruikte eigenschappen en 
vermogens van de hersenen die ieder 
mens bezit en die in werking komen 
tijdens de REM-fase van de slaap, de fase 
waarin wij dromen. In dromen krijgen 
we de informatie niet via onze zintuigen 
maar via onze hersenen. Het resultaat is 
we zien, horen, enzovoort. Training in de 
Bronnikov methode leert je dit poten-
tieel van je hersenen; de biocomputer 
genoemd, bewust te besturen en te 
gebruiken.  
(www.focusto.com - www.bronnikov.eu)

nie, rituelen, gebeden en dans. De Witte 
Tovenaar  leert ons dat in ieder van ons 
een sjamaan leeft die in staat is deze ver-
bindingen te maken met het kosmische. 
De entree naar die wereld ligt niet buiten 
ons, maar in ons. Juist door het openen van 
het kroonchakra én het hartchakra kan de 
kosmische kennis binnenstromen. Als we 
volledig aanwezig zijn in het NU, vanuit 
de verbondenheid met ons hart. Diep van 
binnen weten we alles al en bestaan er geen 
grenzen tussen het één en ander. Juist in die 
bijzondere momenten van de magie van het 
NU voelen we de eenheid met de bron - de 
verbondenheid met al die andere wezens 
die op deze aarde rondlopen en kruipen. 
Juist in de hectische tijden die komen gaan 
is het  belangrijk om het innerlijk onder-
scheidingsvermogen te ontwikkelen zodat 
je vanuit je hart weet wat goed is en wat 
niet. Het is goed om onze intuïtieve ver-
mogens te ontwikkelen en de directe com-
municatie met ons hoger zelf, onze gidsen 
en met Moeder Aarde zelf. De kalender kan 
ons daarbij helpen.

tijd voor telepathie 
Telepathie is een paranormaal verschijnsel 
waarbij communicatie plaatsvindt tussen 
mensen, of mensen en andere levende we-

zens waarbij gedachten, ideeën, gevoelens, 
sensaties en mentale beelden worden over-
gebracht zonder tussenkomst van beeld of 
geluid.
Telepathie is een normale manier van com-
municeren tussen dieren onderling. Onze 
hond staat al bij de voordeur voor we de 
straat inrijden. Onze katten weten het als 
we ze mee willen nemen naar de dieren-
arts en zullen zich verstoppen. Er zijn zelfs 
vele verhalen verkend van papegaaien die 
commentaar geven op de gedachten van 
mensen in hun omgeving. Alle dieren com-
municeren telepathisch, ze zijn instinctief 
gekalibreerd door hun intrinsieke besef 
van tijd en beweging, en de behoeften en 
impulsen van hun lichaam.
Daarom is het best raar dat zodra telepa-
thie voorkomt tussen mensen we het be-
schouwen als iets abnormaals of als een 
bovennatuurlijk fenomeen. In werkelijk-
heid heeft iedereen wel eens telepathische 
ervaringen gehad. Telepathie geeft richting 
aan synchroniciteit, en via synchroniciteit 
(samenvallen van twee ogenschijnlijk los-
staande gebeurtenissen) is hoe we telepa-
thie ervaren. Veel mensen hebben de erva-
ring dat ze aan iemand denken en dan gaat 
de telefoon en het blijkt de persoon te zijn 
aan wie ze zojuist dachten. Eigenlijk is er 

Visie is de kunst van het zien van het 
onzichtbare. – Jonathan Swift

In lak’ech zeggen 
de Maya’s, dat 

betekent ‘ik ben 
een andere jij’. 

We zijn allemaal 
verbonden.
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  kon aandoen en de volgende dag belt mijn 
vriend op om te vertellen dat de eigenaar 
van een winkel in exotische spullen zijn 
privé-collectie kleding uit Afghanistan en 
Rajasthan in de verkoop had gedaan. Daar 
vond ik twee rokken die mij op het lijf ge-
schreven waren. Je kunt je afvragen wat er 
eerder was; mijn wens voor een rok, of de 
rok die mij de wens inblies?
Wie de kalender volgt zal ook merken dat 
zijn bezigheden steeds meer synchroon 
gaan lopen met de stroom van de energie; 
dit is het leren surfen op de golven van de 
tijd. Als je die energie benut kun je je voor-
stellen dat het leven soepeler gaat. Ik heb 
bijvoorbeeld ervaren dat het verwijderen 
van oud behang, of het opruimen en weg-
gooien van spullen makkelijker gaat op een 
Wereldoverbrugger-dag, die de energie van 
het loslaten vertegenwoordigt.

Maya kalender expert Eden Sky ervaart 
dat “werken met de 13 Manen Kalender een 
directe versterking is van onze telepathische 
vermogens. In de eerste plaats omdat het je 
mentaal, spiritueel en emotioneel in verband 
brengt met gelijkgestemde zielen waar ook 
ter wereld die zich op dezelfde energie afstem-
men.  Daarmee creëren we een wereldwijde 
telepatische link. Ten tweede verbindt de ka-
lender je met de harmonische verhoudingen 
en patronen van de natuur, zodat je meer 
afstemming en informatie kunt ontvangen 
van de Aarde en de natuur zelf. Maar het 
meest belangrijk is het om synchroon te zijn 
met je Zelf, want dan zul je gesynchroniseerd 
zijn met de natuurlijke orde. Deze voorbeel-
den, en meer, resulteren ook in een verhoogd 
vermogen om gedachten en emoties van an-
deren te horen, weten en voelen, vooral als 
die mensen dicht bij je staan. Dit vermogen 
groeit mee met de groei van ons eigen zelfbe-
wustzijn, onze gevoeligheid en ontvankelijk-
heid.” (Eden Sky, www.13moon.com)  �

De nieuwe engelstalige 13-Moon Diary 
of Natural Time wordt ondersteund door 
de Nederlandstalige 13 Manen Snelgids 
en is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde 
boekhandel en bij vele webshops. 
Meer informatie op www.mayatzolkin.com 

gen terug of in de toekomst of met een veel-
voud van 260 dagen. 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 voortdurend 
evoluerende spiraal. Elk punt op die spiraal 
staat in verbinding met een punt in het ver-
leden of de toekomst door middel van een 
verticale as (de NU-as), bijvoorbeeld een 
winding verder. Deze NU-as geeft aan dat 
de tijd op de volgende wending ook de nu-
tijd is. 
Maya kalender expert John Major Jenkins 
zegt, ‘Als je de Tzolkin en het 13x20 dagen 
ritme lang genoeg volgt, en precies volgt 
hoe de patronen in je leven steeds terugke-
ren, dan begin je in te zien hoe schijnbaar 
niet gerelateerde gebeurtenissen -die geen 
verband hebben in tijd en ruimte - toch 
heel dicht bij elkaar blijken staan.’ 

Afstemmen
De Tzolkin brengt je in contact met de 
energie van iedere afzonderlijke dag. Leven 
volgens deze kalender zorgt dat je afstem-
ming vindt met Hunab K’u: het hart van 
de Melkweg. Als je afgestemd bent op de 
natuurlijke cycli kunnen er dingen gebeu-
ren die je voorheen nog als toeval zou be-
schouwen.  Bijvoorbeeld; je gaat weten wie 
er belt, je pakt de telefoon al op voordat hij 
overgaat. Je komt mensen tegen op straat 
waar je zojuist aan dacht, je gaat vrienden 
bellen op hun galactische verjaardag ter-
wijl je geen idee had wanneer dat was. Wat 
ik zelf ook veel ervaren heb is dat wat ik 
mezelf wenste binnen steeds kortere tijd 
naar me toe kwam. Zo wenste ik mij een 
mooie kleurrijke rok die ik met ceremonies 

nog weinig bekend over de werking van te-
lepathie. Wetenschapper Rupert Sheldrake 
heeft goed werk verricht op dit gebied. Hij 
heeft ontdekt dat telepathie meestal niet 
plaatsvindt tussen twee vreemden maar 
tussen mensen die elkaar goed kennen, 
zoals ouder en kind, man en vrouw, goede 
vrienden, tweelingen, etc. 
Omdat we ons in dit Witte Ritmische To-
venaar Jaar oefenen in het openstellen van 
wat er NU is en ons steeds meer ontdoen 
van voorgenomen ideeën en denkbeelden, 
zullen onze telepathische vermogens toe-
nemen. Op het moment dat we ons verbin-
den met de bron, raken we ook verbonden 
met ieder ander die ook met die bron ver-
bonden is, en met alles dat op dat moment 
plaatsvindt. Het leven volgens de Mayaka-
lender kan je daarbij helpen. 

Verbinding
De 13 Manen Kalender is gebaseerd op de 
beweging van de Aarde om de Zon, maar 
ook op de beweging van de Maan, én op 
de beweging van de Sterren. Deze kalender 
loopt synchroon met de bron zelf. Ik hoor 
vaak van mensen dat hun leven werkelijk in 
een andere, magische stroom terecht kwam 
vanaf de eerste kennismaking met de May-
akalender. En die stroom noemen we nu ‘de 
natuurlijke tijd’. En in die stroom zijn we 
allemaal met elkaar verbonden en bestaat 
er geen toeval meer, en geen onderscheid 
tussen ‘hier’ en ‘daar’ en tussen ‘jij’ en ‘ik’. 
‘In lak’ech’ zeggen de Maya’s dan ook, dat 
betekent ‘ik ben een andere jij’. We zijn al-
lemaal verbonden.
Tegelijk komt elke dag in de 13 Manen Ka-
lender overeen met  diezelfde dag 260 da-

MijN tElEpAthiE ErVAriNg
“Het schrijven van deze tekst en het maken van de cover van de 13-Moon Diary 2011-2012 
was ook een mooi moment van telepathie voor mijzelf. Tijdens mijn onderzoek naar tele-
pathie had ik iets moois ontdekt en wilde dit met Sylvia in Amsterdam delen. Ik pakte de 
hoorn op en wilde het nummer intoetsen om haar te bellen, toen ze al tegen me begon 
te spreken. Ze zei; “als je mij wilt spreken hoef je niet meer te draaien hoor.” Zo wonderlijk, 
ze belde mij dus al en ik nam de hoorn op voor hij overging om haar te bellen.
Na ons gesprek typte ik het kopje ‘tijd voor telepathie’ toen ik een mail hoorde binnenko-
men. Normaal reageer ik niet direct, nu wel en het was een mail van Mayazegel kunste-
naar Remco van der Staay en zijn eerste woord in de mail was ‘telepathie’. 
Hoewel ik al wel een idee had voor de cover kon ik niet eerder beginnen dan in het Rode 
Maan Wavespell vorig jaar (3-15 nov 2010), het Wavespell van de Ritmische Tovenaar. 
Daarna bleef het even liggen en werkte ik 40 dagen later verder toen het weer Toon 6 was. 
Wat ik tekende was wat 13 Manen Kalender expert Aluna Joy Yaxk’in op dat moment door-
kreeg van de Starelders in Yaxilan, een heilige Maya tempel. Haar verhaal en de betekenis 
van de cover staan ook beschreven in de nieuwe agenda.”  (– Nicole E. Zonderhuis)


