
Klassieke voorspellingen en nieuwe waarnemingen

Volgens de aloude Maya-kalender 

markeert 21 december 2012 het einde 

van een evolutionaire cyclus en het begin van een nieuw spiritueel tijdperk. 

Vele schrijvers, onderzoekers en grenswetenschappers verdiepten zich in dit 

(r)evolutionaire jaar. Volgens sommigen krijgen we te maken met grote 

wereldrampen, zij zien tsunami’s, orkanen en bijvoorbeeld de recente besmetting 

van een Nederlandse vrouw met het Marburgvirus als voortekenen van wat ons 

te wachten staat. Terwijl anderen spreken van een wereld die ‘honderd keer 

harmonieuzer is’ dan de wereld van vandaag. Onkruid maakte een ronde langs een 

aantal 2012-experts en kwam er verrijkt, verfrist en tevens licht verontrust vandaan. 

TeksT: Hidde Tangerman

2012
Ben jij er klaar voor?

‘ De bekenste en oudste 

    profetieën over 2012 zijn 

    afkomstig van de 

Maya-indianen’

N
og ruim vier jaar en dan is het 

zover: 21 december 2012. Over 

geen datum en geen jaar is zoveel 

geschreven. Honderden boeken en miljoe-

nen webpagina’s zijn eraan gewijd. Trend-

watchers spreken zelfs van een ‘2012-reli-

gie’ met miljoenen gelovigen wereldwijd. 

Over wat er precies gaat gebeuren zijn 

de meningen sterk verdeeld. Maar dat er 

grote veranderingen op komst zijn, daar 

twijfelt bijna niemand aan. 

De Maya voorspellingen
De bekendste en oudste profetieën over 

2012 zijn afkomstig van de Maya-indianen. 

In hun befaamde kalenders, die door 

de NASA tot de meest nauwkeurige ter 

wereld worden gerekend, hebben de 

Maya’s aangegeven dat er op 21 december 

2012 een aantal grote tijdscycli ten einde 

komen. 

“Ten eerste eindigt er een cyclus van 5200 

jaar, die de Lange Telling heet,” vertelt Pe-

ter Toonen, die de Maya-kalenders al vele 

jaren bestudeert en er verschillende boe-

ken over schreef. “Deze cyclus beschrijft 

de ons bekende geschiedenis. De Maya’s 

noemden die cyclus het pad van de tech-

nologie. Dat pad eindigt in 2012. Als wij 

dan nog verder willen met deze planeet 

De Maya tempel in Chichen Itza
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moeten we van uiterlijke technologie 

overgaan naar innerlijke technologie. Er is 

dus een bewustzijnsverandering nodig.” 

Wat houdt die verandering precies in?  

Volgens de Maya’s krijgt de mensheid 

vanaf 2012 een vrije toegang tot wat zij 

de ‘vierde en vijfde dimensies’ noemen. 

Dit zijn niveaus van bewustzijn die zich 

boven onze driedimensionale wereld 

bevinden. “Nu zit er nog een sluier tussen, 

maar die kan straks worden weggeno-

men,” aldus Toonen. “Dan krijgen wij 

makkelijker toegang tot de onzichtbare 

wereld en wordt het voor iedereen die 

dat wil mogelijk om bijvoorbeeld gesprek-

ken te voeren met overledenen, onze 

voorouders of met bosgeesten zo je wilt. 

Steeds meer mensen krijgen contact met 

een innerlijk weten. Emotionele patronen 

lossen sneller op en je wordt vrijer in de 

keuze hoe jij je wereld wilt scheppen.” 

De grote katalysator van deze bewust-

zijnsveranderingen is een speciale samen-

stand van de aarde en de zon die volgens 

de Maya’s op 21 december 2012 om elf 

over elf ‘s ochtends zal plaatsvinden. Too-

nen legt uit wat die samenstand inhoudt: 

“Je kunt de Melkweg zien als een grote 

draaischijf van een paar miljard sterren. 

Ons zonnestelsel is ook zo’n draaischijf, 

die bijna haaks op die van de Melkweg 

staat. Het kruispunt van die twee schijven 

bevindt zich van 1974 tot pakweg 2018 

in het hart van de Melkweg. Dat is een 

groot zwart gat dat de Maya’s Hunab K’u 

noemen, de kosmische baarmoeder. Het is 

de energiebron van de hele Melkweg. Op 

21 december 2012 staat de zon precies op 

dat kruispunt en staan de aarde en de zon 

bovendien op één lijn in het centrum van 

de Melkweg. Dat is heel significant. Dan 

eindigt niet alleen de Lange Telling van 

5200  jaar, maar ook een cyclus van 26.000 

jaar en nog veel grotere cycli die miljar-

den jaren beslaan.”

Natuurgeweld
Hoewel veel van de oude Mayacultuur in 

de loop der eeuwen is verwoest, leven 

er in Midden-Amerika nog zo’n acht 

miljoen Maya-indianen. Via ceremo-

nies en rituelen staan ze nog steeds in 

contact met hun kennis van de kosmos. 

De Nederlandse filmmaker Wiek Lenssen 

zocht de Maya’s in 2001 op in de jungle 

van Colombia. Aanleiding was een con-

ventie van indianenstammen die waren 

samengekomen om het jaar 2012 en de 

grote veranderingen die de mensheid te 

wachten staan te bespreken. Lenssen 

maakte er een documentaire over: 

The Year Zero. 

Het is niet louter rozengeur en mane-

schijn wat de klok slaat. “Volgens de 

voorspellingen en uitspraken van de 

Smeltend poolijs zorgt voor grotere storm 

vloeden.

Tsunami’s kunnen een hele beschaving wegvagen. 

Bordjes helpen daar niet tegen.

Zeespiegel

Natuurgeweld

adverTenT ie
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Maya-sjamanen krijgen we tot aan 2012 

in toenemende mate te maken met 

wereldwijde natuurcatastrofes,” vertelt 

Lenssen aan de telefoon. “Tegelijkertijd 

ontstaat er een groeiend bewustzijn om 

op een andere manier met de wereld 

om te gaan. In 2012 komen we volgens 

hen in een climax terecht, waardoor er 

een poolomslag zal plaatsvinden (het 

omklappen van de magnetische noord- 

en zuidpool, HT) die gepaard gaat met 

drie dagen duisternis. Veel mensen zul-

len komen te overlijden, deels door het 

natuurgeweld en deels door een wereld-

wijde epidemie die nog zal uitbreken.” 

Het schrikbeeld van een grote natuur-

ramp wordt vaak aangehaald als het 

over 2012 gaat. Volgens Peter Toonen 

behoort het tot de mogelijkheden, hoe-

wel hij benadrukt dat de toekomst niet 

vastligt. “Maar als mensen niet willen 

veranderen, moeten ze uit hun patroon 

gehaald worden. Daar is soms een crisis 

voor nodig. In het ergste geval zullen een 

heleboel mensen daarbij het leven laten. 

In mijn ogen is dat geen ramp, want je 

verlaat slechts je lichaam. Daarna zou je 

in een nieuw leven kunnen terugkeren 

op een veranderde planeet, kort door de 

bocht gezegd.”

Boodschappen in het graan
De Maya’s zijn niet de enige bron van ken-

nis omtrent 2012. Ook uit andere hoeken 

druppelt informatie binnen. Janet Os-

sebaard houdt zich al veertien jaar bezig 

met het onderzoeken van graancirkels. 

Ze vertelt dat het gros van de graancir-

kels die nu worden gevonden expliciet 

verwijzen naar het jaar 2012. “Dat uit zich 

op een heleboel verschillende manieren. 

Sommige cirkels hebben heel duidelijk 

herkenbare Maya-verwijzingen, zoals de 

gevederde slang of de driepuntige muts, 

beide symbolen van de Mayacultuur. Op 

andere cirkels staan aftelsommetjes met 

het aantal weken, maanden of jaren tot 

21 december 2012.” 

De boodschappen in de graancirkels zijn 

hoopgevend. “Wat je steeds terugziet, zijn 

hele mooie voorspellingen over de verlich-

Volgens velen bevatten graancirkels aanwijzingen die 

we serieus moeten nemen

De dreiging vanuit het heelal blijft onvoorspelbaar en 

oncontroleerbaar

Grappenmakers zien in graancirkels een kans om in de 

publiciteit te komen

Boodschappen

Kosmische dreiging

Boerenbedrog

adverTenT ie
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Schriftelijke beroepsopleidingen 
in de alternatieve geneeskunde

• Natuurgeneeskundig Therapeut

• Orthomoleculair Therapeut 

• Fytotherapeut - Herborist 

• Homeopathisch Therapeut

• Klassiek Homeopaat - Materia Medica

• Bach Bloesem- en/of Aromatherapeut

Sinds 1980 verzorgt Academie SAGHO schriftelijke beroepsopleidingen in de 

alternatieve geneeskunde. Academie SAGHO is erkend/geaccrediteerd door de 

NOAG (www.noag.org) en VBAG (www.vbag.nl).

• Anatomie, Fysiologie en Pathologie (AFP)

• Ziekteleer, Diagnose en Advies

• Praktijkvoering en Patiëntenbeheer

• Voedingsleer en Dieetadvies

• Schüssler Celzouttherapie

• Drainage en Ontgifting - Ayurveda

Voor informatie en uitgebreide studiegids: 

Tel. 033 422 00 43, Email sagho@hetnet.nl of www.sagho.nl

Postbus 883

3800 AW

Amersfoort
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ting en de ‘ascensie’ van de mens: leven in 

een nieuwe dimensie van vrede en spiri-

tualiteit. Het is honderd procent positief. 

Er is geen enkele aanwijzing te vinden dat 

het gaat om doem en vreselijke rampen 

zoals een poolomslag.” 

Volgens de graancirkelspecialiste wordt 

de eindtijd van rampen en natuurgeweld 

waarin we nu verkeren, in 2012 juist 

afgerond. “Ik denk dat we tot dat jaar heel 

veel te verduren krijgen, maar dat het in 

2012 achter ons ligt.” Geen doemscenario 

dus? “Mijn kennis ligt bij de graancirkels 

en daar zie ik alleen maar liefde en licht, 

geen waarschuwing.”

Planeet X
Eén van de hardnekkigste doemscenario’s 

rondom 2012 verhaalt van de komst van 

een grote planeet in ons zonnestelsel. Dit 

mysterieuze hemellichaam, ‘planeet X’ of 

‘Nibiru’ genaamd, zou elke 3600 jaar ons 

zonnestelsel binnendringen en grote ver-

woestingen aanrichten. Velen geloven dat 

het in 2012 weer zover is. Grote overstro-

mingen, aardbevingen en zelfs een invasie 

van kwaadwillige buitenaardsen worden 

niet uitgesloten. 

Aanhangers van dit kamp beroepen 

zich op het werk van Zacharia Sitchin, 

een Palestijnse wetenschapper die zijn 

theorie baseert op zijn vertaling van oude 

kleitabletten van de Soemeriërs, een volk 

dat rond 4500 vóór Christus leefde in het 

huidige Irak. Sitchin stelde dat op de klei-

tabletten verwijzingen staan naar de on-

heilsplaneet, maar de onderbouwing van 

zijn theorie is controversieel. Critici laken 

zijn interpretaties van de oude Sumeri-

sche teksten en illustraties en noemen ze 

onnauwkeurig en subjectief. 

Peter Toonen en Janet Ossebaard verzeke-

ren beiden dat er noch in de Mayaprofe-

tieën, noch in de graancirkels over Nibiru 

wordt gerept. Een spookverhaal dus? 

Toonen: “Bij alle gechannelde berichten 

en internetverhalen let ik op of er liefde 

en vertrouwen uit spreekt. Dat is voor 

mij een leidraad. Als er allemaal waar-

schuwingen en angst in voorkomen, sla 

ik het in de wind. Ik denk dat we naar een 

nieuwe wereld gaan waarin we ophou-

den met die flauwekul en naar ons eigen 

gezag en inzicht leren luisteren, in plaats 

van door angst geregeerd te worden.” 

De tijd gaat sneller
Een theorie die vaak met 2012 in verband 

wordt gebracht, is dat de tijd steeds snel-

ler gaat. In de ervaring van veel mensen 

lijken de dagen tegenwoordig steeds 

korter te worden. Jurgen Deleye houdt 

zich al zestien jaar bezig met onderzoek 

naar 2012. Hij is oprichter van een website 

over grenswetenschappen en geeft over 

dit onderwerp ook universiteitslezingen. 

Het versnellen van de tijd berust volgens 

Deleye op de theorie van het gravito-

magnetisme.

“Gravito-magnetisme is te vergelijken 

met het effect dat je krijgt als je een glas 

op een tafelkleed zet en dat ronddraait. 

Door de draaiing van het glas wordt 

het tafelkleed meegetrokken. Een grote 

massa of zwaartekrachtbron zoals een 

planeet werkt ook zo in op het veld van 

ruimte en tijd. De massa trekt het ruimte-

tijdveld met zich mee en hoe zwaarder 

de massa, hoe harder er wordt getrok-

ken. Wij hebben te maken met vier grote 

zwaartekrachtbronnen: het zwarte gat in 

het hart van de Melkweg; de zon, de maan 

en de aarde zelf. Op 21 december 2012 

komen al die zwaartekrachtbronnen op 

één lijn te staan. Dan bereiken die gravito-

magnetische krachten een maximum: er 

wordt op zijn hardst getrokken aan het 

ruimte-tijdsysteem. Dat kan van invloed 

zijn op onze tijdsbeleving.” 

Peter Toonen voegt toe dat ook het stij-

gende bewustzijn voor een veranderde 

tijdsbeleving kan zorgen. “Het gevolg 

van een hoger bewustzijn is dat je je per 

dag of per uur meer gewaar bent. En dan 

lijkt het alsof alles sneller gaat en alsof er 

meer gebeurt.”

Hoop en harmonie
De 2012-onderzoekers raden ons aan 

goed voorbereid te zijn. “Wees gewaar-

schuwd,” zegt Peter Toonen nuchter, 

“want de veranderingen komen gewoon.” 

Bang hoeven we niet te zijn, benadrukt 

hij. “Als je openstaat voor verandering, 

kan het juist een hele leuke tijd worden. 

Alleen als je het gevoel hebt dat je iets te 

verliezen hebt, ga je een vervelende tijd 

tegemoet.” 

Heeft hij nog een goed advies? “Stap over 

op natuurlijke kalenders, in plaats van de 

louter lineaire tijd te volgen. Er is maar 

één leidraad en dat is je eigen gevoel. Dus 

luister de komende tijd naar je gevoel, 

zelfs als dat helemaal tegen je ratio 

indruist. In de profetieën wordt ook ge-

zegd: hoed je voor valse profeten. Je kunt 

dus minder vertrouwen op de uiterlijke, 

vertrouwde wereld, maar je moet meer op 

Al in 2001 vergaderen Indianenstammen over  de 

gebeurtenissen die ons te wachten staan

De Maya-kalender 

loop af in 2012. 

Steeds zwaardere 

orkanen treffen 

tropische 

gebieden

‘Als je openstaat voor verandering, kan het 

juist een hele leuke tijd worden’
Ramp of bevrijding

Kalender

Orkanen
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jezelf afgaan.”

Misschien wel het meest hoopge-

vende toekomstscenario wordt 

geschetst door schrijver, spreker 

en medium David Wilcock, een 

in de VS veel geraadpleegde 

en gewaardeerde 2012 

researcher. Volgens Wilcock 

zal onze aarde een staat 

bereiken die ‘honderd keer 

harmonieuzer’ is dan het 

leven van vandaag de dag. 

Alle negativiteit die we nu 

om ons heen zien komt naar 

voren om geheeld en getrans-

formeerd te worden, stelt hij. 

Ook Wilcock heeft voorberei-

dingstips. “Om deze bewustzijns-

sprong te halen,” schrijft hij, “moe-

ten we voor meer dan vijftig procent 

gericht zijn op het dienen van anderen, 

in plaats van het dienen van onszelf.” Ter 

verheldering citeert hij een gechannelde 

boodschap van de entiteit Ra: “De beste 

manier om anderen van dienst te zijn is 

te proberen de liefde van de Schepper te 

delen, zoals die wordt gekend door het 

innerlijke zelf.” 

Dat klinkt prachtig, maar hoe doen we 

dat? Wilcock: “Het gaat om het openstel-

len van het zelf naar anderen en om het 

uitstralen van de essentie van je geest, 

lichaam en ziel. Je hoeft niet volmaakt te 

zijn, je mag fouten maken. Zorg er gewoon 

voor dat je net iets meer dienend bent 

naar anderen dan naar jezelf. Probeer 

anderen zoveel mogelijk te helpen, dat is 

alles.”

Hoewel 21 december 2012 een ijkpunt is, 

zullen de veranderingen niet van de ene 

op de andere dag hun intrede doen, mel-

den de onderzoekers. De ontwikkelingen 

zijn nu al gaande en merkbaar. Er is wel 

een rode draad die in alle verhalen terug-

keert: wie zich openstelt voor de verande-

ringen en oude structuren kan loslaten, 

gaat een mooie tijd tegemoet. Wie zich 

blijft vastklampen aan oude patronen en 

denkwijzen, krijgt het  zwaar te verduren.

Nog vier jaar. De tijd zal het leren.

Maya kalender
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*  Huiden                                 
*  Oorkaarsen 
*  Kruiden Wieroken 
*  Native American Flutes 
*  Sjamanendrums &  Djembé’s 

Workshops 

*  Drumcircles 
*  Trommelbouw 
*  Trommel verhuur 
*  Native American Flute-les 
*  Oorkaarsen & Lymfedrainage 

Levering aan particulieren en winkels 

Auris: 030-6962514 info@drumcircle.nl
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S N a t i v e  A m e r i c a n  S u p p l i e s

drdrumcirumcircle.nlcle.nl  WILMA KLEIN
  HBO Erkende Opleidingen. Convenanthouder V.B.A.G.

Tevens geaccrediteerd door V.I.V. en M.B.O.G.

* HERVERBINDING/HEEL JE DNA
   Start 31 oktober 2008

* N.E.I.® OPLEIDING
   Start 13 SEPT 2008

* BASIS MEDISCHE VAKKEN
   Start 6 SEPT 2008

Secretariaat:

1965 AD Heemskerk

Kijk voor nadere toelichting, data en tarieven op

Orinopleidingen

www.orin.nl

OrinOrin
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Meer informatie:
www.natuurlijketijd.nl 

Maya kalender-website van Peter Toonen

www.circularsite.com 

graancirkelwebsite van Janet Ossebaard 

www.wieklenssenfilm.nl 

informatie over de documentaire ‘The Year Zero’ 

www.grenswetenschappen.nl 

website van Jurgen Deleye

www.divinecosmos.com 

website van David Wilcock
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