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Stel je voor dat er een manier is om 
niet meer voortdurend tijd te kort te 
komen. Een mogelijkheid om vooraf 

te weten hoe jij je op een bepaalde dag zou 
voelen en welke activiteit het meest pas-
send is om te doen. Want kun je dat?  
Van die dagen waarop er niets uit je handen 
komt en je het liefst de hele dag in je bed 
zou blijven liggen? Dat je dan al je energie 
aanwendt om toch dat voor elkaar te krij-
gen wat je gepland had te doen terwijl alles 
tegen zit? En soms heb je dagen waarop je 
alles aankan en er heel veel uit je handen 
komt. Of dagen dat je allemaal oude be-
kenden ontmoet? Of dagen die voorbij zijn 
voordat je goed en wel begonnen was...  Als 
ik je nu vertel dat er een manier is om vooraf 
te weten wat voor een dag het gaat worden. 
En dat je niet jaren hoeft te studeren om dit 
ook zelf te kunnen voorspellen, maar enkel 
drie avonden een boek hoeft je lezen?  
Precies! Dan ga je gelijk aan de slag met de 
13 Manen Kalender. Deze kalender is geba-
seerd op de Tzolkin kalender, de oude hei-
lige kalender van de Maya’s van 260 dagen. 
Deze 260 dagen zijn een combinatie van 20 
verschillende symbolen, Zonnezegels ge-
noemd, 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. 
‘Nacht’ bijvoorbeeld staat voor de nacht, 
het dromen, je huis, je intuïtie en de bin-
nenwereld. Je begrijpt al dat dit dagen zijn 
waarop je goed dingen in je huis kunt doen, 
opruimen en schoonmaken, maar niet na-
dat je lekker hebt uitgeslapen. Moet je naar 
je werk, zorg er dan voor dat je niet al te 
veel afspraken hebt die dag, want de focus 
ligt naar  binnen. Plannen uitdenken daar-
entegen gaat goed deze dag.

Ik weet nog goed dat ik bezig was met het 
opknappen van een kamer in ons huis. Ik 
was bezig de vijf lagen behang te verwijde-
ren die er sinds 1923 op waren geplakt. Het 

zat muurvast en hele stukken muur kwa-
men mee. De volgende dag echter leek het 
behang er als vanzelf af te rollen. De muur 
eronder bleef onbeschadigd. Het verschil 
met die dag ervoor zette me aan het denken. 
Welke dag was het vandaag? Het bleek We-
reldoverbrugger, een dag om los te laten!

Dergelijke ervaringen heb ik gehad sinds 
ik voor het eerst met de mayakalender in 
aanraking kwam in Guatemala in 2001. 
Ik weet het nog goed. Ik was zeer opgeto-
gen die dag, want er zou een mayakalen-
der priester naar de school komen waar ik 
Spaanse les kreeg. Ik kon niet wachten tot 
het zover was en ik zat de hele ochtend te 
wiebelen op mijn stoel en voortdurend op 
mijn horloge te kijken. In de pauze rende ik 
naar de markt om nog een lunch te halen. 
En grappig genoeg viel me op dat ik niet 
de enige was die haast had. Ik zag zowaar 
auto’s elkaar inhalen. Er was veel getoeter 
en gedraai op de weg. Gek, want normaal 
zijn de mensen daar rustig en lijken alle tijd 
van de wereld te hebben. Toen de kalender-
priester arriveerde begon hij na een korte 
lezing met een kalenderritueel. Daarin 
hoorde ik hem tot mijn verbazing vertellen 
dat het die dag het zonnezegel Zaad was, 
een dag waarop mensen haast hadden, veel 
op hun horloge keken en onrustig waren. 
Zaad staat namelijk voor geduld, omdat het 
zaad weet dat het niet de volgende dag kan 
ontkiemen maar dat er tijd nodig is voor 
het zover is. Waarom we dan juist onrustig 
waren, kwam doordat we ons probeerden 
te verzetten tegen de stroming. We pro-
beerden de tijd juist naar onze eigen hand 
te zetten. En dan zwem je als het ware tegen 
de stroom in. En op zo’n moment voelt een 
dag als zwaar en stroperig.

Sindsdien ben ik me meer en meer gaan 
verdiepen in de 13 Manen Kalender. Hoe 
meer ik ervan wist en in staat was ‘in het 
moment’ te zijn, met de heersende energie 
in plaats van ertegen vechtend, hoe meer 
‘toevalligheden’ zich aandeden in mijn le-

ven. Ik denk aan iemand en prompt gaat 
de telefoon en is die persoon aan de lijn; 
ik wens mij een mooie kleurige rok en een 
paar dagen erna ligt het voor mijn neus; ik 
heb tijd om een nieuwe ontwerp-opdracht 
aan te nemen en ik krijg een offerte aan-
vraag, enzovoort. De voorbeelden zijn on-
telbaar. Synchroniciteit heet dat. Synchroon 
zijn met de tijd, dat is wat de 13 Manen Ka-
lender mij heeft gebracht en wat ik zo waar-
devol vind om door te geven aan anderen. 

Met deze Engelstalige 13 Manen Agenda  
kun je eenvoudig zien welke dag het is in 
zowel de 13 Manen Kalender als de gangba-
re Gregoriaanse kalender. De agenda biedt 
naast alle gebruikelijke agenda functionali-
teit  bij elk dag de ‘Maya’ dagenergie en een 
uitgebreide uitleg voor de beginner. Je leert 
ook hoe je een ‘Maya horoscoop’ kunt ma-
ken 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 gebrui-
ken als jouw persoonlijke adviseur.  �
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