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Te druk, te veel, te moe. Om die re-
den waren er te weinig deelnemers 
en heb ik al mijn workshops van 

afgelopen halfjaar moeten afgelasten. De 
interesse is er wel gezien de lange lijst van 
aanmeldingen, alleen de data komen steeds 
niet gunstig uit.
Ook ik heb gemerkt dat het toenemend 
moeilijk is om mijn hoofd vrij te maken voor 
nieuwe dingen en me te focussen op wat ik 
belangrijk vind. Het lijkt of de gewone din-
gen steeds meer tijd innemen. Of dat de tijd 
steeds sneller gaat terwijl ik met de gewone 
dingen bezig ben. De lijst van dingen die 
gedaan moeten worden wordt met de dag 
langer, terwijl er maar weinig van de lijst ver-
dwijnt. Ik ben al jaren bezig met het oprui-
men van mijn huis en nog steeds wordt het 
niet leger. Met elke kast of doos die wordt uit-
geruimd komen er weer spullen te voorschijn 
waar iets mee gedaan moet worden: gelezen, 
doorgekeken, weggeven of te koop worden 
aangeboden. En zo verdwijnt het nog steeds 
niet uit mijn huis en uit mijn hoofd. En wat 
erger is, ik ben de hele tijd bezig met onbe-
nullige spullen terwijl ik mijn tijd graag an-
ders wil benutten. Voor belangrijker zaken. 

Op een dag zat ik noodgedwongen 3 uur 
stil. Ik was bij de kapper omdat ik van mijn 
man een uitgebreide haarbehandeling met 
haarmasker kado had gekregen. En daar zat 
ik dan onder de haardroger met een haar-
voedend spulletje in mijn haar. Ik kon niet 
eens bij mijn kopje koffie want die hadden 
ze net buiten mijn bereik neergezet. Ai. Na 
een uur of 2 kreeg ik allemaal goede ideeën 
en plannen die ik graag wilde opschrijven. 
Maar helaas geen papier en pen bij de hand. 
Ik kon niet anders dan de situatie te accep-
teren. Ik begreep dat juist dit stilzitten en 
niets kunnen doen leidt tot een gevoel van 
tijd hebben. In de tijd zijn, in het moment 
en daar de inspiratie ontvangen waar we al-
lemaal zo naar zoeken. 
Ik zou direct als ik thuiskwam een mail stu-

ren met uitnodiging voor een stiltebijeen-
komst om ook zo anderen deelgenoot te 
maken van de gaven van het stil zijn. 
De reacties waren leuk en overvloedig, de 
aanmeldingen gering. Goed idee, volgende 
keer doe ik graag mee, was de strekking van 
de meeste reacties.
Te druk, te veel, te moe. Wat is er nu wer-
kelijk aan de hand? Waarom heeft niemand 
meer tijd?

Inmiddels is het voor weinigen meer een 
verrassing dat we in een bijzondere tijd le-
ven. Iedereen heeft wel gehoord van 2012, 
de datum uit de mayakalender waarop een 
tijdperk eindigt.  We gaan van de Vierde 
Wereld naar de Vijfde Wereld. Het is een 
tijd van transformatie. Eén van de kenmer-
ken van dit naderende einde is dat alles wat 
tot nu toe verborgen is gehouden of geweest 
boven water komt. Dit zie je op wereldni-
veau gebeuren waar schandalen en cor-
ruptie aan het licht komen, maar ook in je 
eigen leven duiken spullen op uit vergeten 
dozen waar iets mee gedaan moet worden. 
Herinneringen die getransformeerd moe-
ten worden, en een plaats moeten krijgen.

Op weg naar 2012 krijgen we het steeds 
drukker. Naast het feit dat we voor 2012 nog 
veel gedaan zouden willen krijgen, zeggen 
de Maya’s zelf dat de tijd inderdaad steeds 
sneller gaat naarmate we de magische da-
tum naderen. Om te begrijpen hoe dat kan, 
wil ik de tijd vergelijken met een trechter- 
of zandlopervorm. 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. Maar naar-
mate we meer naar beneden zakken wordt 
de cirkel steeds kleiner en gaat de tijd steeds 
sneller, om dan hop ergens rond 2012 door 
de opening te gaan. Hoe de tijd er daarna 
uitziet is moeilijk voor te stellen. Zie het le-
ven nu als de grote voorbereiding voor die 
tijd erna. Door het steeds drukker te heb-

ben en alles moeilijk bij kunnen houden, 
zullen we uiteindelijk genoodzaakt zijn om 
de tijd los te laten. Of beter, het idee van tijd 
zoals we dat altijd hebben gehad. En dat is 
ook de bedoeling. Maar dat is niet eenvou-
dig, vooral omdat we de top van de hectiek 
nog niet hebben bereikt en loslaten lastig 
is. Het is belangrijk om te weten dat er een 
plaats is waar het altijd stil is. Die plek be-
vindt zich in het centrum, zoals in het oog 
van de orkaan. Denk maar aan de trechter, 
en laat de wand maar los en probeer naar de 
middenas te komen. Dat is niet eenvoudig, 
maar het is wel wat ons te doen staat als we 
niet kopje onder willen gaan in de stroom 
van de steeds sneller rondtollende tijd.  
Het doet denken aan een kermisattrac-
tie van lang geleden, waar we allen in een 
grote ronddraaiende ton staan. Dan zakt de 
bodem langzaam naar beneden en worden 
we door de kracht van de draaiing tegen de 
wand geplakt. Als de ton dan vaart mindert 
en we één voor één naar beneden zakken 
is het de kunst de middenpaal te bereiken. 
Wie dan als eerste de middenpaal bereikt 
mag gratis nog een keer. Maar we zijn al-
lemaal zo duizelig door het draaien dat de 

meesten mensen op de grond vallen bij de 
eerste poging.

Aluna Joy Yax’kin (auteur Maya Astrologie) 
heeft een zeer inspirerende website waar 
regelmatig interessante artikelen op staan. 
Onlangs heb ik haar gemaild en vertelt over 
mijn duizeligheid. Zij mailde me dat er mo-
menteel veel mensen klachten hebben van 
hoofdpijnen, duizeligheid, misselijkheid en 
spier- en zenuwpijnen. Daarom heeft Aluna 
een artikel geschreven over dit thema, waar-
in ze zegt dat de duizeligheid komt door de 
veranderende tijd. We zitten in een tijdsge-
wricht, een verschuiving van een tijdperk. 
Dit zorgt ook voor een verschuiving in ons 
bewustzijn en in ons lichaam. Hierdoor 
voelen we ons met toenemende mate dui-

zelig, misselijk, hebben hoofdpijnen en rare 
pijnen in het hele lichaam. Ook raken we 
meer onthecht van de materie en kunnen we 
er minder goed mee om gaan. We ervaren 
alle spullen in ons huis meer als een last dan 
als een lust, we zijn voortdurend aan het op-
ruimen en toch lijkt het niet opgeruimd te 
worden. We raken zelfs depressief omdat 
niets meer boeit. Herken je het? Zij raadt 
ons aan moed te houden: “Geef vooral niet 
op. Je bent gekomen om de verschuiving 
mee te maken. Houd vol...”1

Volgens Barbara Marciniak verdwijnt het 
bestaan van tijd uiteindelijk. “Twintig jaar 
geleden had je alle tijd om te dagdromen en 
te fantaseren. Er was een enorm gat tussen 
de tijd dat je iets dacht en de tijd dat het be-
waarheid werd. Je deed er heel lang over om 
te krijgen wat je wilde manifesteren. Nu is 
dat niet zo. Elke keer dat je nu aan iets denkt, 
loop je ertegen aan als je de kamer door loopt. 
Het komt heel snel naar je toe. Wees selectief. 
Respecteer deze tijdcapsule waarin we je je 
bevindt. Tijd houdt op te bestaan, en er is een 
verschuiving in de manier waarop iedereen 
de werkelijkheid zal gaan waarnemen.2

De middenas van  de tijd
Auteur: Nicole E. Zonderhuis

   en waarom we het zo druk hebben tegenwoordig 
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Voor mij is het onmogelijk me voor te stel-
len dat tijd ophoudt te bestaan. Wat zijn de 
consequenties daarvan? Ik begrijp dat het 
des te belangrijker wordt om zelf goed ge-
aard te zijn, in het moment te leven en in je 
centrum te staan.
Er zijn veel manieren om naar de cen-
trale as te komen, de plaats waar het stil 
is; meditatie, transformatieworkshops als 
familieopstellingen, jassentechniek, N.L.P., 
etcetera. Maar logischer is het om naar de 
bron van de kennis over tijd te gaan: de 
mayakalender. 
De mayakalender biedt een eenvoudig te 
berekenen geboortehoroscoop: een com-
binatie van één van de 20 Zonnezegels en 
13 Tonen, die je inzicht geeft in jouw en 
andermans kwaliteiten. Het mooie is dat 
het je ook de richting toont van je transfor-
matie. Het laat je je valkuilen zien en dat 
waar je op moet focussen om op je pad te 
blijven/komen naar 2012.
Daarnaast biedt de mayakalender, of beter 
gezegd de 13 Manen Kalender, een manier 
om de middenas op te zoeken in de draai-
kolk van de tijd. Een houvast  op een tijd die 
niet gebaseerd is op ons oude idee van hoe 

tijd zich beweegt. De mayakalender was er 
al ver voor wij hier klokken en kalenders 
hadden om de tijd te reguleren. Deze ‘Maya 
tijd’ is gebaseerd op de bewegingen van de 
planeten om de centrale bron, Hunab K’u. 
Volgens de Maya’s zal de aarde in 2012 op 
één lijn staan met deze centrale bron, die 
ook het centrum is van het Universum.  Het 
spreekt voor zich dat met een kalender die 
zich richt op deze centrale as het veel ge-
makkelijker wordt om in het centrum van 
de tijd te komen. Op het eerste gezicht lijkt 
deze kalender misschien even ingewikkeld 
met alle nieuwe symbolen en tekeningen, 
maar het loont de moeite dubbel en dwars 
om je er in te verdiepen. Met als beloning: 
een gratis ritje voor iedereen die de mid-
denas bereikt. Een gratis ritje naar de magi-
sche geboorteplaats van de TIJD...  �

Noten:
1)  Lees het hele artikel van Aluna Joy:  

http://www.kachina.net/~alunajoy/2007july.html
2)  Barbara Marciniak.Onze levende bibliotheek: Aarde. 

Lessen van de Pleiaden. 

Met de engelstalige 13 Manen Agenda kun je eenvoudig 
zien welke dag het is in zowel de 13 Manen Kalender als 
de gangbare Gregoriaanse kalender. De agenda biedt, naast 
alle gebruikelijke agendafunctionaliteit, bij elke dag de 
‘Maya’ dagenergie. Hierdoor is het de enige agenda die de 
dag zelf een meerwaarde kan geven. Bij het dagzegel hoort 
een dagfocus die je kunt  gebruiken om deze dagenergie te 
benutten. Er zit een uitgebreide uitleg in voor de beginner. 
Je leert ook hoe je een ‘Maya horoscoop’ kunt maken voor 
jezelf en je vrienden en hoe je dit moet uitleggen. Met de 13 
Manen Agenda kun je stapsgewijs thuis raken in deze mate-
rie en de 13 Manen Kalender leren gebruiken als jouw per-
soonlijke adviseur. Voor meer informatie en afbeeldingen,  
zie www.mayatzolkin.com
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Er is een workshop van Nicole E. Zonderhuis op het 
Frontier Symposium,10 november in het Krasnapolsky 
te Amsterdam.


