
Τα Τελικά βήµατα του ηµερολογίου των Μάγιας για το 2012: 8 Νοεµβρίου 2009 – η αρχή της Έκτης ΝΥΧΤΑΣ 
~*~ 

www.maya-portal.net                     ~*~                    www.calleman.com 
 

1

Τα Τελικά βήµατα του ηµερολογίου των Μάγιας για το 2012:  
8 Νοεµβρίου 2009 – η αρχή της Έκτης ΝΥΧΤΑΣ 

 
Πριν µπούµε σε λεπτοµέρειες για την επερχόµενη έκτη νύχτα από 8 Νοεµβρίου 2009 
– 2 Νοεµβρίου 2010 της Γαλαξιακής Κυµατικής Κίνησης(ή Επιπέδου ή Κάτω 
Κόσµου), αισθάνοµαι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω µερικά από τα βασικά µου σηµεία 
σαν εκκίνηση της καταννόησης του ηµερολογίου των Μάγιας, επειδή η διάφορες 
τρέχουσες ιδέες που προτάσονται για αυτό διαφέρουν σηµαντικά. Υπάρχουν αυτοί 
που για παράδειγµα πιστεύουν ότι η ηµεροµηνία του τέλους του ηµερολογίου των 
Μάγιας σηµειώνει µονάχα το τέλος ενός κύκλου και την αρχή ενός άλλου. Από τη 
µεριά µου νοµίζω ότι φτάνουµε σε κάτι πολύ σπουδαιότερο από απλά ένα σηµείο 
στον κύκλο που θα επαναληφθεί ξανά. ∆ηλαδή, υπάρχουν πειστικότατες εµπειρικές 
αποδείξεις ότι φτάνουµε σε ένα σηµείο στον χρόνο όπου εννιά εξελικτικά επίπεδα του 
κοσµικού σχεδίου πρόκειται ταυτόχρονα να ολοκληρωθούν. Αυτό συµφωνεί µε τη 
µοναδική περιγραφή των Μάγιας των αρχαίων χρόνων που περιγράφη το τι θα 
συµβεί στην ηµεροµηνία του τέλους, του µνηµείου του Τορτουγουέρο. 
(http://mayanmajix.com/greek/The%20Tortuguero%20Monument%206%20and%20the%20Mayan%20end%20date%20Greek.pdf)  
Αυτό υποθέτει ότι δεν πλησιάζουµε κάποιον άλλο κύκλο κάποιας µετακίνησης (shift), 
αλλά το τέλος όλων των µετακινήσεων, κάτι που όλη η εξέλιξη υπήρξε µια 
προετοιµασία για αυτό και ένα ανοδικό χτίσιµο προς τον σκοπό αυτό. Μόνο ένα 
τέτοιο τέλος όλων των µετακινήσεων θα µπορούσε καθαρά να προµηθεύση µε µια 
βαση για µια αιώνια αρµονική ειρήνη στην Γη.  
 
Το τι πρόκειτε τώρα να αναδυθεί µε άλλα λόγια δεν είναι κάτι που συνέβη ποτέ πριν  
στην ιστορία του σύµπαντος. Ίσως σε αυτό επίκειτε, εν µέρη µη συνειδητά, αυτά που 
προκαλούν την ευρέως εξαπλωµένη άρνηση που όπως αισθάνοµαι κυριαρχεί σε 
πολλούς ανθρώπους την παρούσα στιγµή. Αντί να αντιµετωπίζουν την τροµακτική 
αλλαγή στις κοινωνικο-οικονοµικές µας σχέσεις (από την στιγµή που οποιαδήποτε 
αλλαγή στην ανθρώπινη συνείδηση οδηγεί επίσης σε µια αλλαγή των σχέσεών µας) 
πολλοί προτοιµούν να φτιάχνουν φαντασιώσεις για κάποια φυσικά ή αστρονοµικά 
γεγονότα που υποτίθετε πρόκειτε να συµβούν σε κάποια ειδική ηµεροµηνία. Στην 
πραγµατικότητα όµως το ηµερολόγιο των Μάγιας δεν αναφέρεται σε κάτι που θα γίνει 
σε µια µοναδική ηµεροµηνία, αλλά είναι η περιγραφή ενός θεϊκού σχεδίου για την 
εξέλιξη της συνείδησης όπου κβαντικές µετακινήσεις µεταξύ ηµερολογιακών 
ενεργειών αναδύουν µετακινήσεις στην συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση θα 
συνεχίσει να µεταµορφώνεται βήµα το βήµα σύµφωνα µε αυτό το σχέδιο µέχρι που 
θα φτάσουµε στην αληθινή τελική ηµεροµηνία της διαδικασίας της δηµιουργίας, στις 
28 Οκτώβρη 2011. Σε αυτή την ηµεροµηνία η ανώτατη κβαντική κατάσταση του 
σύµπαντος θα επιτευχθεί (13.13.13.13.13.13.13.13.13.13 Ahau-Αχάου) όπου οι 
µετακινήσεις που εµποδίζουν την αρµονία θα σταµατήσουν. Είναι φανερό ότι δεν 
είµαστε εκεί ακόµα.  
 
Σε αυτό το σχέδιο για την εξέλιξη της συνείδησης φτάνουµε τώρα στην έκτη νύχτα της 
Γαλαξιακής Κυµατικής Κίνησης, το όγδοο από τα εννιά επίπεδα, η οποία θα ξεκινήσει 
στις 8 Νοεµβρίου 2009. Αν η καταννόησή µου για το ηµερολόγιο των Μάγιας είναι 
σωστή θα γίνουµε µάρτυρες σε αυτή την επερχόµενη νύχτα, την πιο σηµαντική 
µεταµόρφωση στη συνείδηση που έγινε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπινου είδους. 
Αυτό που είναι τόσο ενθουσιαστικό σχετικά µε αυτό είναι ότι µια σχετικά καθαρή 
εικόνα του πως ένας καινούργιος κόσµος ίσως γεννηθεί παίρνει τελικά το σχήµα της. 
Από την άλλη πλευρά αυτό που γίνετε ολοένα και πιο φανερό είναι ότι αυτή η 
γέννηση πιθανόν να είναι πολύ απαιτητική. Για αυτόν τον λόγο γίνετε πολύ σηµαντικό 
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να καταλάβουµε το πως κάποιες δυσκολίες που έρχονται βασικά εξυπηρετούν την 
παράδωση αυτού του νέου κόσµου ακόµα και αν φαίνεται προ στιγµής ότι δεν είναι 
έτσι. Αν οι άνθρωποι µπορούν να συλλάβουν µια ρεαλιστική καταννόηση του πως 
αυτός ο νέος κόσµος θα γεννηθεί, τότε οι άνθρωποι θα µπορούν να διατηρούν µια 
ελπίδα για το µέλλον, η οποία θα βασίζεται σε κάτι περισσότερο από µια απλή ευχή. 
∆υστυχώς, πολύ σύγχυση κυριαρχεί για το ηµερολόγιο των Μάγιας και πολλοί που 
παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ειδικούς σε αυτό αρνούνται την αρχαία γνώση των 
Μάγιας ότι υπάρχουν εννιά κοσµικές δυνάµεις που πρόκειτε να πραγµατοποιηθούν 
και το ότι λόγω αυτών και τίποτα άλλο, εξηγήτε το γιατί ένας καινούργιος κόσµος θα 
γεννηθεί.  
 
Όµως, το τι θα συµβεί στα χρόνια που έρχονται δεν µπορεί να καταννοηθεί από την 
έκτη νύχτα του Γαλαξιακού Επιπέδου και µόνο. Η συνέχεια των κύκλων που 
προετοιµάζουν για το ένατο και ανώτατο, επίπεδο στο κοσµικό εξελικτικό σχήµα, τη 
Συµπαντική Κυµατική Κίνηση (δείτε την φωτογραφία) µε την ενέργεια της έκτης 
νύχτας θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’όψιν. Λόγω αυτης της συνέχειας των κύκλων 
και την επιτάγχυνση του χρόνου που σχετίζεται ειδικά µε το περασµένο Επίπεδο, δεν 
νοµίζω µόνο ότι θα είναι µια περίοδος ασυνήθιστης έντασης, αλλά επίσης πολύπλοκη 
ενεργειακά.  
 

 
 

Το καιρό που γραφόταν αυτό το κείµενο (31 Οκτωβρίου 2009, 1 Ben – Μπεν/Καλάµι) 
είµαστε ακόµα στο τελευταίο κοµµάτι της έκτης ηµέρας, την περίοδο της άνθησης 
στην διαδικασία από τον σπόρο στο δέσιµο του καρπού της Γαλαξιακής Κυµατικής 
Κίνησης, η οποία προηγείται της έκτης νύχτας. Όπως προέβλεψα σε προηγούµενο 
άρθρο µου, µερικοί οικονοµολόγοι θα αρχίσουν τώρα να λένε ότι «η πλανητική 
οικονοµική ύφεση» (ή το χειρότερο αυτής) τελείωσε ήδη. Υπάρχουν όµως 
συγκεκριµένα πράγµατα που συµβαίνουν τώρα στον κόσµο που το διαψεύδουν αυτό 
και υπάρχουν και άλλα που συµβαδίζουν µε την πρόβλεψη που έκανα σε ένα άρθρο 
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τον Μάιο (το κείµενο στα Ελληνικά:  http://mayanmajix.com/greek/Greek%20-

%20The%20risks%20of%20believing%20that%20the%20Mayan%20calendar%20ends%20December%202012.pdf ) από 
µια ευρύτερη οικονοµική ολίσθηση, ειδικότερα εκφραζόµενη µε την πτώση της αξίας 
του αµερικανικού δολλαρίου, περίπου όταν θα αρχίζει η έκτη νύχτα. (δείτε επίσης: Το 
Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα χρήµατα – Ταινία: http://www.youtube.com/watch?v=0xLp47xahPs).  
Ενώ αρκετές πηγές τώρα προβλέπουν µια πτώση του δολλαρίου, είναι σηµαντικό να 
σηµειωθεί ότι η δική µου έγινε σχετικά πολύ καιρό πριν και αν αποδειχτεί σωστή 
δείχνει ότι αυτό που συµβαίνει στην οικονοµία είναι µέρος ενός θεϊκού σχεδίου που 
καταφράφηκε από το ηµερολόγιο των Μάγιας.   
 
Η πρόβλεψή µου για µια ευρύτερη οικονοµική ύφεση βασίστηκε στην παρατήρηση ότι 
οι νύχτες, τουλάχιστον στο δεύτερο µισό µέρος µιας εξελικτικής Κυµατικής Κίνησης, 
συνήθως εννοεί το λιγώτερο µια επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης. Μια 
πιστοποίηση µιας τέτοιας επικείµενης ολίσθησης σε αυτή την επερχόµενη νύχτα είναι 
για παράδειγµα το ότι υπήρξε µια βιασύνη για χρυσό, ο οποίος για πρώτη φορά 
ξεπέρασε το µαγικό όριο των 1000 δολλαρίων ΗΠΑ/ουγιά. Επιπλέον, µια περιγραφή 
του εσωτερικού εµπορίου δείχνη ότι οι άνθρωποι έχουν γνώση για την συγκεκριµένη 
βάση αξιολόγησης του χρηµατηστηρίου των ΗΠΑ που τείνουν να σκέφτονται ότι 
δώυηκε µεγάλη υπεραξία. Πιο σηµαντικό, σηµαντική αύξηση στις φωνές που τώρα 
υψώνονται σε σχεδόν όλες τις γωνιές του κόσµου για την αντικατάσταση του 
συστήµατος του πετροδολλαρίου και εποµένως επίσης από τη χρήση του δολλαρίου 
των ΗΠΑ σαν το αποταµιευτικό νόµισµα του κόσµου. Αυτά τα διαφορετικά γεγονότα 
λοιπόν δεν υποδηλώνουν ότι η «ύφεση» τελείωσε, αλλά αν µη τι άλλο ότι µια επίταση 
της οικονοµικής παρακµής, ειδικότερα στην χρεωµένη ∆ύση, είναι ενδεχόµενη. 
Φαίνεται ότι οι επενδυτές διασώζουν κεφάλαια στη µορφή χαρτιού ή ηλεκτρονικών 
αξιών, κάτι που είναι ακριβώς αυτό που θα περιµέναµε από αυτή την τελευταία φάση 
της Γαλαξιακής Κυµατικής Κίνησης, όταν µια µετακίνηση στη συνείδηση µεταφράζεται 
σε µια µετακίνηση από τη αφηρηµένη αξία σε πιο σταθερές υλικές οικονοµικές αξίες, 
είναι αυτό που συµβαίνει. Έτσι λοιπόν, ενώ πολλοί θα πουν ότι οι αλλαγές είναι 
αποτέλεσµα κάποιας συνοµωσίας, για παράδειγµα ενάντια στις ΗΠΑ, αυτό που 
πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το ότι αν ήταν έτσι δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί 
από το ηµερολόγιο των Μάγιας.   
 
Πιστεύω ότι αυτό που συµβαίνει στην παγκόσµια οικονοµία είναι κάτι πιο σηµαντικό 
και θεµελιακό από µια προσωρινή ύφεση και είναι το ευθή αποτέλεσµα της 
συγκεκριµένης µεταµόρφωσης της συνείδησης που η Γαλαξιακή Κυµατική Κίνηση  
φέρνει. Όπως εξηγώ στο βιβλίο µου «Το Σκόπιµο Σύµπαν» (The Purposeful 
Universe : http://www.amazon.com/gp/product/1591431042/ref=s9_simz_gw_s0_p14_i1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-

2&pf_rd_r=1PGYKZ35GAPE3AVVMD86&pf_rd_t=101&pf_rd_p=470938631&pf_rd_i=507846 ), η συνείδηση είναι 
πρωταρχικά µια σχέση µε το ∆έντρο της Ζωής, το οποίο υπάρχει σε πολλά 
διαφορετικά επίπεδα του σύµπαντος και προκαλεί συγχρονιστικές µετακινήσεις σε 
αυτά τα διαφορετικά επίπεδα. Το τι σηµαίνει αυτό είναι ότι οι µετακινήσεις στην 
συνείδηση που δίνουν νέες κατευθύνσεις στη ζωή µας θα επηρρεάσει επίσης ευθέως 
και τον κόσµο και την κοινωνία ευρύτερα και το πως σχετιζόµαστε µε αυτή. Μια 
µετακίνηση στη συνείδηση δεν είναι λοιπόν κάτι που συµβαίνει µόνο µέσα στο κεφάλι 
µας, αλλά επίσης ταυτόχρονα εξωτερικές αλλαγές στις σχέσεις του κόσµου. Αν αυτή 
η πρόταση αληθεύει θα πρέπει να περιµένουµε µια ακόµα ευρύτερη διαφυγή από τις 
αφηρηµένες αξίες µε την αρχή της έκτης νύχτας, µια µετακίνηση που ίσως να 
αναµένεται µε πολλαπλά χτυπήµατα ειδικότερα στις δυτικές οικονοµίες των 
Ηνωµένων Πολιτειών και του Ηνωµένου Βασιλείου, τα οποία παραµένουν τα 
οικονοµικά κέντρα του κόσµου και ελένχουν πολλές από τις τραπεζικές του 



Τα Τελικά βήµατα του ηµερολογίου των Μάγιας για το 2012: 8 Νοεµβρίου 2009 – η αρχή της Έκτης ΝΥΧΤΑΣ 
~*~ 

www.maya-portal.net                     ~*~                    www.calleman.com 
 

4

δραστηριότητες. Αυτόν τον καιρό αυτά τα έθνη και ειδικότερα οι Ηνωµένες Πολιτείες, 
είναι τόσο χρεωµένες που πραγµατικά δε θα χρειαζόταν να παρουσιάσουµε άλλη 
εξήγηση για το γιατί θα µπορούσε να υπάρξη µια άλλη ύφεση στην οικονοµία της. Το 
µόνο που χρειάζεται είναι κάτι που να αναφλέξη αυτό που πρόκειτε να γίνει ούτως ή 
άλλως. Ενώ αρκετά πράγµατα θα µπορούσαν να αναφλέξουν µια τέτοια ύφεση και τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα δώσουν όλη την έµφαση σε αυτό καθεαυτό το είδος 
της ανάφλεξης, οι βαθύτεροι λόγοι για µια ύφεση είναι η άποψή µου στο καλύτερο 
που καταλαβαίνω το ηµερολόγιο των Μάγιας, από την στιγµή που αυτό εξηγεί τις 
υποθαλπτώµενες αιτίες του στο πως το ανθρώπινο µυαλό επηρρεάζεται από τις 
µετακινήσεις στη συµπαντική ενέργεια. Από την προοπτική του ηµερολογίου των 
Μάγιας η συνεχιζόµενη παρακµή της οικονοµικής ανάπτυξης αντικατοπτρίζει µια 
σοφή σταδιακή υιοθέτηση του τέλους των οικονοµικών κύκλων που θα σχετίζονται µε 
την ηµεροµηνία τέλους των Μάγιας (ή την ηµεροµηνία αρχής ενός νέου κόσµου αν 
θέλετε).  
 
Αν η ύφεση της οικονοµίας είναι µέρος της διαδικασίας δηµιουργώντας τις συνθήκες 
για την γέννηση ενός νέου κόσµου µια σχετική ερώτηση θα ήταν το πόσο µεγάλη θα 
είναι. Ακόµα και αν είναι φανερό ότι η αξία των χαρτονοµισµάτων και ειδικότερα του 
Αµερικάνικου δολλαρίου, θα πληγεί, είναι ακόµα µια αναπάντητη ερώτηση το πόσο 
βαθειές επιπτώσεις θα έχει αυτό. Νοµίζω ότι αυτό µπορεί µονάχα να καταννοηθεί µε 
την µελέτη από το τι θα ήταν η φύση αυτού του νέου κόσµου. Στην προσπάθεια 
αυτής της καταννόησης φαίνετε ότι δεν υπάρχουν βασικά αρχαίες πηγές των Μάγιας 
για αναφορές. Οι πηγές των Μάγιας λένε µόνο ότι Εννιά συµπαντικές δυνάµεις 
πρόκειτε να υλοποιηθούν, όσο το ηµερολόγιο πλησιάζει στο τέλος του, αλλά δεν 
υπάρχει κάποια αρχαία περιγραφή, που να µας λέει το τι θα επακολουθήση µετά από 
αυτό. Λόγω αυτού του θανάτου της ύλης προτείνω να κοιτάξουµε τις πηγές των 
µεγάλων Αβραµικών θρησκειών σαν της Βίβλου ή του Κορανίου, οι οποίες 
πραγµατικά κάτι έχουν να πουν πάνω σε αυτό. Αν τα συγκρίνουµε αυτά µε την 
καταννόησή µας του ηµερολογίου των Μάγιας αισθάνοµαι ότι ίσως καταλήξουµε σε 
µια ιδέα για το τι πρόκειτε να έρθη. Πιστεύω ότι οτιδήποτε συνέβαινε σε αυτό το 
χρονικό σχέδιο συνεργούσε στην παράδωση αυτού του νέου κόσµου.  
 
Συγκεκριµένα, το Κοράνι λέει αυτά στο Σούρα 82:17-19: «Και το τι θα εξηγήσει υµών 
το τι η Ηµέρα της Κρίσης είναι; Και πάλι, τι θα εξηγήσει υµών το τι η Ηµέρα της 
Κρίσης είναι; (Θα είναι) η Ηµέρα όπου καµµιά ψυχή δεν θα έχει την δύναµη (να κάνει) 
οτιδήποτε σε µια άλλη: Επειδή ο έλεγχος, εκείνη την ηµέρα, θα είναι (εξ ολοκλήρου) 
µε τον Αλλάχ.» Πιστεύω ότι αυτή η εξαφάνηση της κυριαρχίας ίσως αναφέρεται στον 
Συµπαντικό Κάτω Κόσµο, ο οποίος φέρνει µια συνείδηση ενότητας και διαφάνειας 
στην όλη µας την ύπαρξη και όλες τις περασµένες µας πράξεις. Αν τα πάρουµε αυτά 
σοβαρά θα υποδείξη ότι όλες οι αλυσίδες των ανθρώπων που εκµεταλεύονται 
άλλους θα πρέπει να σπάσουν. Το τελευταίο βιβλίο της Βίβλου το Βιβλίο της 
Αποκαλύψεως 21:4-5 περιγράφει επίσης ένα νέο κόσµο να γεννηθεί: Και ο Θεός θα 
σβήσεις όλα τα δάκρυα µακριά από τα µάτια τους, και δεν θα υπάρξη πλέον θάνατος, 
ούτε και δυστυχία, ούτε κλάµατα και ακόµα δεν θα υπάξη πλέον άλλος πόνος:  γιατί 
τα παλιά πράγµατα πέθαναν. Και αυτός που κάθισε πάνω στον θρόνο είπε, 
Παρατηρήστε, Κάνω τα πάντα καινούργια.» Αυτό φαίνεται να υποδηλώνει ότι όλες οι 
αλυσίδες του παρελθόντος θα πρέπει να σπάσουν για να γεννηθεί ο καινούργιος 
κόσµος. Συνενώνοντάς τα θα έµοιαζε σαν να προυποθέτει ότι για την γέννηση της 
καινούργιας γης θα χρειαστούµε να ελευθερώσουµε τους εαυτούς µας από τις 
αλυσίδες του παρελθόντος όπως και από τις αλυσίδες σε άλλους ανθρώπους.  
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Για µερικούς αυτές οι αλλαγές µπορεί να να φαίνονται τόσο τεράστιες που θα τους 
ήταν ίσως πιο βολικό να φανταζόντουσαν ότι ο κόσµος θα έφτανε σε ένα τέλος παρά 
να υποστούν όλες αυτές τις απαραίτητες αλλαγές που θα φέρουν λίγο ως πολύ τον 
κόσµο µας πάνω κάτω. Βεβαίως, υπάρχει επίσης µια τραµακτικά µεγάλη δύναµη 
στους ανθρώπους της εξουσίας, οι οποίοι δεν θέλουν δουν µια τέτοια µεταµόρφωση 
να γίνετε, που να οδηγεί στην ισότητα και την αρµονία. Αλλά αυτά τα αποσπάσµατα 
ίσως µας δώσουν µια ιδέα του που η οικονοµική ύφεση ίσως µας οδηγήσει και του 
πόσο µεγάλη θα είναι. Θα εξαφανιστούν για παράδειγµα, τα χρήµατα εντελώς; 
Νοµίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι ότι τα χρήµατα θα εξαφανιστούν µέχρι το 
σηµείο που δν θα αλυσοδένουν πια τον κόσµο µε το παρελθόν. Στην πράξη αυτό 
πιθανόν να σηµαίνει ότι όλες οι σκέψεις για κερδοσκοπικές επενδύσεις κλπ χάνουν 
το νόηµα, από την στιγµή που ο αναδυόµενος καινούργιος κόσµος προφανώς δεν θα 
είναι βασισµένος στην ανάπτυξη της οικονοµίας όσον αφορά την συσώρευση 
αφηρηµένων αξιών. Πιο πιθανόν, ο νέος κόσµος να βασίζεται σε µοίρασµα και την 
φροντίδα όλων των µελών της κοινωνίας, όταν η συνείδηση της Συµπαντικής 
Κυµατικής Κίνησης, θα εδραιωθεί τελικά µετά από πολλές αναταραχές. Αυτή η 
περίοδος της έκτης νύχτας θα είναι περισσότερη άµεση όταν οι πρακτικές εκφράσεις 
αυτής της µεταµόρφωσης θα χρειαστή να δοκιµαστή και να εισαχθεί. Αυτό ίσως από 
την προοπτική του παρόντος κόσµου µας να φαίνεται αδύνατον να διαννοηθεί. 
Ακόµα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα σαν την αιώνια ανθρώπινη φύση και η 
αντιληπτικότητά µας της πραγµατικότητας και αυτό που καθοδηγούµαστε να 
δηµιουργήσουµε, πάντα διαφέρει µεταξύ των διαφορετικών Κυµατικών Κινήσεων. Τα 
ανθρώπινα όντα των Περιφεριακής (ή Πολιτιστικής), της Εθνικής, της Πλανητικής και 
της Γαλαξιακής Κυµατικών Κινήσεων είναι τελείως διαφορετικά στην προσέγγισή 
τους προς τη ζωή και το συµπαντικό ανθρώπινο ον που θα δηµιουργηθεί από την 
Έννατη και Πλανητική Κυµατική Κίνηση θα αντιπροσωπεύει το στέµµα των βηµάτων 
της εξέλιξης της συνείδησης. Αυτό σηµαίνει ότι το πιο πιθανόν να ενσωµατώση µια 
διαφορετική αντίληψη του κόσµου και διαφορετικές ποιότητες σε σύγκριση µε τις 
προηγούµενες. Μια οικονοµία που να βασίζεται στο µοίρασµα είναι φυσικά απόλυτα 
πιθανόν αν η συνείδηση ενότητας που µεταφέρεται από την Συµπαντική Κυµατική 
Κίνηση εγκατασταθεί επιτυχώς. Ακόµα και αν οι αλλαγές της ενέργειας συµβαίνουν 
τώρα πολύ γρήγορα, θα έπρεπε να προσθέσω ότι ίσως χρειαστεί κάποιον καιρό (σε 
ακτίνα λίγων χρόνων µετά το 2011) µέχρι αυτή η οικονοµία να πάρη την τελική της 
µορφή.  
 
Έτσι πρακτικά τώρα τέτοια µετάβαση θα µπορούσε να γίνει από ένα ανθρώπινο ον, 
που ουσιαστικά προσέχει τον εαυτόν της να είναι κάποια που βλέπει την ενότητα 
όλων και µοιράζεται τους καρπούς της δηµιουργίας; Τέτοια µεταµόρφωση της 
εµπειρίας µας για τη ζωή µπορεί τώρα να φαίνετε τόσο απίθανη όσο φαινόταν 
κάποτε το πέσιµο του Τοίχους του Βερολίνου. Αλλά οµοίως όπως το πέσιµο του 
Τοίχους του Βερολίνου τελικά ήταν µια αντανάκλαση µιας µετάβασης της πολικότητας 
ανατολής-δύσης  στην ανθρώπινη συνείδηση, ο νέος κόσµος που θα γεννηθεί είναι 
σχεδιασµένος να είναι το αποτέλεσµα της µετάβασης από τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τοίχους που διατηρούνται περισσότερο από το δυτικό µυαλό. Έτσι, η 
υποψία µου είναι ότι στη διάρκεια του πρώτου µισού της έκτης νύχτας η οικονοµία 
του κόσµου θα ελλατωθεί σταδιακά καθώς η καταναλωτικότητα του πληθυσµού των 
ΗΠΑ δεν θα είναι πια σε θέση να διατηρεί τις βιοµηχανικές µηχανές σε λειτουργία. Η 
επηρροή των ΗΠΑ στον κόσµο θα ελλατωθεί σαν το αποτέλεσµα της πτώσης του 
δολλαρίου.* Ακόµα, λόγω των έµµεσων αποτελεσµάτων αυτής της ύφεσης, 
αναµένεται ότι δεν θα υπάρξη µέρος του κόσµου ανεπηρρέαστο. Σε αυτήν την ύφεση 
θα έρθη ένα σηµείο που θα αρχίσει να επηρρεάζει πολλούς ανθρώπους που ποτέ 
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µετά δεν θα είναι δυνατόν να επανακτηθεί η παλιά δυνατή οικονοµία και που δεν θα 
υπάρξη µετά κανένας γυρισµός στο «δουλειές ως συνήθως». Σε αυτό το σηµείο πολύ 
ριζοσπαστικές κοινωνικο-οικονοµικές λύσεις θα χρειαστούν να δοκιµαστούν για τους 
ανθρώπους να επιβιώσουν και µε την κατά λέξη φυσική έννοια καθώς θα γίνετε 
φανερό ότι είναι η φύση των οικονοµικών σχέσεων και οι αλυσίδες στην οικονοµία 
του παρελθόντος που δηµιούργησαν τα προβλήµατα. Θα πρέπει για παράδειγµα να 
αναρωτηθούµε το τι θα γίνει αν µεγάλα κοµµάτια του πληθυσµού σε οικονοµικά 
σηµαντικές χώρες δεν θα είναι σε θέση να πληρώσουν τις υποθήκες τους; Θα πρέπει 
αυτοί οι άνθρωποι τότε µαζικά να αφήσουν τα σπίτια τους ώστε αµέτρητα σπίτια που 
θα ανήκουν στις τράπεζες θα µένουν άδεια ενώ οι άνθρωποι θα είναι έξω στους 
δρόµους; Τέτοιου είδους θα είναι η κατάσταση που έχει αρχίσει ήδη να εµφανίζεται 
σε κάποια προάστια πρώην αυτοκινητοβιοµηχανιών του Ντητρόιτ. Που σηµαίνει ότι 
αυτό το σενάριο δεν είναι υποθετικό, αλλά έχει ήδη συµβεί σε κάποιο βαθµό 
περιορισµένης κλίµακας.  
 
Το πιο πιθανό να συµβεί τότε είναι ότι απαιτήσεις θα υψωθούν για ηθικόλόγηση σε 
όλα τα χρέη, έτσι οι άνθρωποι να µην είναι πλέον υποχρεωµένοι να πληρώνουν τις 
τράπεζες για να µένουν στα σπίτια τους. Ίσως αυτό να διαδραµατισθεί σε ένα 
µεγαλύτερης κλίµακας όταν µερικά έθνη το θεωρήσουν απαραίτητο να προωθήσουν 
τις ακυρώσεις των εθνικών χρεών σαν ένα παράγοντα σταθεροποίησης του κόσµου. 
Αν µια τέτοια ηθικολόγηση των χρεών εισαχθεί θα είναι σαν στην ουσία να 
ακυρώνεται η εξουσία του χρήµατος ώς έχει σήµερα. Θα σηµαίνει µια µετακίνηση του 
οικονοµικού συστήµατος, που δεν είναι πλέον δουλικό του παρελθόντος. Αυτό τότε 
φανερά επίσης θα σηµαίνει ότι ένα τέλος στο δανεισµό χρηµάτων που πραγµατικά 
δηµιουργεί µια αποστασιοποίηση από την αναπτυσόµενη οικονοµία. Αντί αυτού εκεί 
που θα δωθεί έµφαση είναι ότι οι ανάγκες των ανθρώπων συναντούνται στην 
παρούσα στιγµή (επιστρέφοντας στο θέµα του να σπάσουµε τις αλυσίδες του 
παρελθόντος). Αυτό φυσικά δεν θα είναι απλά µια τοπική επανάσταση αλλά µια 
παγκόσµιας κλίµακας, από τη στιγµή που οι οικονοµίες των χωρών στον καιρό µας 
είναι τόσο συνδεδεµένες µεταξύ τους. Το πιο πιθανόν είναι αυτό να εξαπλωθεί από 
την Αµερική στον περισσότερο του υπόλοιπου κόσµου. Τέτοια τεράστια 
µεταµόρφωση του κοινωνικο-οικονοµικού συστήµατος του κόσµου είναι το πιο 
πιθανό να συµβεί στην χρονική περίοδο µεταξύ 17 Ιουλίου του 2010 ( η Συµπαντική 
Σύγκλιση)** και στην αρχή της Έβδοµης ηµέρας της Γαλαξιακής Κυµατικής Κίνησης 
(3 Νοεµβρίου 2010). Φυσικά θα έχει επιπτώσεις σε όλα τα συστήµατα κυριαρχίας 
που ο κόσµος κληρονόµησε ειδικότερα από την Εθνική αλλά και την Πλανητική 
Κυµατικές Κινήσεις. Μιλώντας ενεργειακά αυτή η χρονική περίοδος, από τις 17 
Ιουλίου – 3 Νοεµβρίου 2010, δηµιουργήτε από το προ-Συµπαντικό Κάτω Κόσµο και 
την Γαλαξιακή Κυµατική Κίνηση.*** Το τι αυτή η επαναστατική χρονική περίοδο το 
πιο πιθανό να συµπεριλάβει είναι, µια ανταποκριτική µείωση της κυβερνητικής και της 
εθνικής εξουσίας (όχι κάποιας συγκεκριµένης κυβέρνησης αλλά, κυβερνητική εξουσία 
σαν τέτοια, κάτι που η ανθρωπότητα κληρονόµησε από την Εθνική Κυµατική Κίνηση 
και του πατριαρχικού της συνειδησιακού πλαισίου. Εννοείτε ότι καποιοι θα 
προαπαθήσουν να επωφεληθούν της κατάστασης). Θα τεθεί σοβαρά η ερώτηση του 
σε τι χρειαζόµαστε τις κυβερνήσεις και τα εθνικά σύνορα όταν «τότε καµµιά ψυχή δεν 
θα έχει την δύναµη (να κάνει) οτιδήποτε σε µια άλλη». Το όραµά µου από την 
χρονική περίοδο της Συµπαντικής Σύγκλισης µέχρι την αρχή της έβδοµης ηµέρας της  
Γαλαξιακής Κυµατικής Κίνησης είναι λοιπόν, µια ολική λεπτοµερειακή εξέταση και 
διόρθωση του ανθρώπινου πολιτισµού. Αυτός τότε θα είναι επίσης ο καιρός να 
γίνουν επιλογές κατευθύνσεων σε προσωπικό επίπεδο.  
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Γιατί θα µπορούσε αυτή η χρονική περίοδος 17 Ιουλίου – 2 Νοεµβρίου 2010, να φέρει 
τέτοιες επαναστατικές µεταµορφώσεις; Λοιπόν, υπάρχουν δυο νωρίτερες χρονικές 
περίοδοι που αξίζουν να τις σηµειώσουµε σαν τις παράλληλες της επερχόµενης. Η 
µια είναι από το 1498 – 1617 µ.Χ., η Αναγέννηση, η οποία σε µια πιο ευρύτερη 
έννοια ήταν η κατάργηση του Φεουδαρχικού συστήµατος που έβλεπε το Βατικανό 
σαν την έσχατη πηγή της κοσµικής δύναµης και η αρχή την µοντέρνας εποχής. Η 
άλλη είναι το 1986 – 1992, που µετέφερε ένα επαναστατικό κύµα δηµοκρατίας 
(περιλαµβάνοντας την πτώση του Τείχους του Βερολίνου) µε αποτέλεσµα ένας 
κόσµος που τα ηµισφαίριά του δεν ήταν πλέον χωρισµένα.   
 
Θα σηµειώσουµε επίσης ότι οι δυο ανταποκριτικές επαναστατικές χρονικοί περίοδοι 
ανύψωσαν νέες εκφράσεις πνευµατικότητας, στην πρώτη περίπτωση την 
Μεταρύθµιση και στην δεύτερη την Αρµονική Σύγκλιση**** που έγινε κατά κάποιο 
τρόπο το σηµείο εκκίνησης για την εκλεκτική κίνηση της Νέας Εποχής του καιρού 
µας. Αυτό θα υποδήλωνε ότι επίσης αυτό τον καιρό, µε την επερχόµενη Συµπαντική 
Σύγκλιση, θα υπάρξη µια νέα πνευµατική αφύπνηση. Από την στιγµή που η 
Συµπαντική Σύγκλιση θα είναι η πρώτη αύρα της συνείδησης ενότητας αυτό θα 
υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι τότε θα είναι θεϊκά εµνευσµένοι στο να µοιραστούν και 
να αναγνωρίσουν την ενότητα όλης της δηµιουργίας. Πιστεύω ότι θα είναι µια 
πνευµατικότητα πέρα από τις λέξεις βασισµένη στην ενδιάµεση εµπειρία του θείου. 
Εποµένως, ενώ η Μεταρύθµιση ήταν µια αφύπνηση που έδινε έµφαση στον γραπτό 
λόγο και η κίνηση της Νέας Εποχής πήγαζε από εσωτεριστικές ιδέες οι οποίες ήταν 
µερικές φορές αγωγικές ή οµιλούµενες, πιστεύω ότι η επερχόµενη πνευµατική 
αφύπνηση δεν θα είναι κάτι που να µπορεί να εκφραστεί µε λέξεις και υα βασίζεται σε 
καθαρή γνώση.  
 
Αισθάνοµαι ότι είναι µια αναπάντητη ερώτηση αν αυτή η µεταµορφωτική επανάσταση 
µεταξύ 17 Ιουλίου και 3 Νοεµβρίου 2010 θα είναι ειρηνική, αλλά ο παραλληλισµός µε 
τη χρονική περίοδο 1986 – 1992 µας δηλώνει ότι αυτό τουλάχιστον είναι πιθανόν. 
Αυτό που διαφράφεται καθαρά όµως είναι ότι οι άνθρωποι θα χωριστούν στο αν 
θέλουν να ρεύσουν µε τις εισερχόµενες ενέργειες που θα οδηγούν σε ένα καινούργιο 
κόσµο, ή θα τους αντισταθούν και προαπαθήσουν να κρατηθούν ή να γυρίσουν πίσω 
στο σύστηµα του παρελθόντος. ∆εν θα µας εκπλήση λοιπόν το γεγονός ότι ισχυρές 
δυνάµεις θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν το ηµερολόγιο των Μάγιας σαν να 
είναι κάτι που θα γίνει την ηµεροµηνία 21 ∆εκεµβρίου 2012. (Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αυτού είναι η επερχόµενη Χολυγουντιανή ταινία 2012, µια ταινία 
καταστροφής, αλλά οι περισσότεροι γκούρους της Νέας Εποχής προετοίµασαν το 
έδαφος για αυτούς τους ανόητους φόβους µε το να δίνουν έµφαση σε αυτή την 
µοναδική ηµεροµηνία και αγνοόντας ότι το ηµερολόγιο των Μάγιας συντελείτε από 
εννιά επίπεδα της εξέλιξης). Το πως οι άνθρωποι θα σχετιστούν µε αυτή την αλλαγή 
θα εξαρτάται εποµένως µε την κατανόηση που οι άνθρωποι έχουν για το ηµερολόγιο 
των Μάγιας και το συµπαντικό σχέδιο, που µέχρι τώρα µόνο µια µικρή µειωνότητα 
έχει γνώση αυτού το λιγότερο µε την αληθινή του µορφή σαν µια πραγµατοποίηση 
από εννιά συµπαντικές δυνάµεις. Οι άνθρωποι βασικά στην πλειοψηφία ίσως ποτέ 
δεν αναγνωρίσουν τα συνειδητά προειδοποιητικά σήµατα για το τι έρχεται. Ακόµα 
όσο και να καταλαβαίνουν ότι οι ευρύτερης – κλίµακας αλλαγές εκέµπονται από το 
θεϊκό σχέδιο αυτό θα σηµαίνει ότι µια πνευµατική αφύπνηση θα µπορούσε να 
συντελεστή. Αν αυτό συµβεί δεν θα τείνουν να βλέπουν τις αλλαγές γύρω τους σαν 
απλά χωρίς νόηµα χαοτικά συµβάντα όπως θα παρουσιαστούν σίγουρα από τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης.  
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Αναλογιζόµενοι ότι αυτό όλο έχει να κάνει µε την συµµετοχή σε µια διαδικασία της 
εξέλιξης της συνείδησης υπάρχει µεγάλος κίνδυνος για τους ανθρώπους που 
πιστεύουν ότι το ηµερολόγιο των Μάγιας έχει να κάνει µόνο µε µια συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία όπου κάποιο γεγονός θα συµβεί, είτε αυτό έχει κατακευαστεί να είναι µια 
«µετακίνηση των πόλων», «µια γαλαξιακή ευθυγράµµιση», «ο πλανήτης Χ», «το 
τέλος του κόσµου» ή «µια µετακίνηση στη συνείδηση». Αυτή είναι µια απίστευτα 
αφελής οπτική µιας ουσιαστικά προκαταληπτικής φύσης όπου ένας καινούργιος 
κόσµος πιστεύεται απλά ότι θα πέσει κάτω στα ανθρώπινα όντα από τον ουρανό 
χωρίς την δική τους ενεργή και συνειδητή συµµετοχή στις διαδικασίες που οδηγούν 
στην κατάσταση την συνείδησης της ενότητας. Στην πραγµατικότητα υπάρχει 
υπεραρκετή απόδειξη ότι το ηµερολόγιο των Μάγιας περιγράφει ακολουθητικές 
µετακινήσεις στη συνείδηση, οι οποίες θα αρχίσουν να εµπερεώνονται σε µια 
υψηλότερη συχνότητα µετά τις 17 Ιουλίου 2010 και ακόµα περισσότερο όπως έχει  
σηµειωθεί µετά την αρχή της τότε Συµπαντικής Κυµατικής Κίνησης στις 8 Μαρτίου 
2011. Μόνο στις 28 Οκτωβρίου 2011 θα τερµατισθούν οι µετακινήσεις και µια 
συνείδηση ενότητας θα σταθεροποιηθεί η οποία θα προµηθεύση µε την βάση για µια 
χιλιετηρίδα ειρήνης. Αυτή η αύξηση συχνότητας περιστασιακά επίσης εξηγεί το πως 
µια τέτοια τροµακτικά µεγάλη λεπτοµερής εξέταη και διόρθωση όλων των 
συστηµάτων κυριαρχίας θα µπορούσε να συµβεί σε µια τόσο στενή χρονική περίοδο. 
Θα ήθελα να κάνω µια σύσταση, µαζί µε την ζωή ήθους και το να λέγεται η αλήθεια, 
είναι και το να µάθουµε να ρέουµε µε το έννατο επίπεδο (δείτε το σχετικό κείµενο: 
(http://mayanmajix.com/greek/9.9.9%20and%20the%20Mayan%20Calendar%20greek.pdf ). Μείνετε 
στην µέση του ποταµού µε εστίαση στην πραγµατοποίηση του καινούργιου κόσµου!  
 
 
 
Καρλ Γιόχαν Κάλλεµαν  
Σηάτλ, 31 Οκτωβρίου 2009 (1 Ben-Μπεν)  
 
www.maya-portal.net 
www.calleman.com  
 
 

* Τα αποτελέσµατα µιας σηµαντικής πτώσης της αξίας του δολλαρίου των ΗΠΑ στην 
οικονοµία της χώρας δεν είναι απλά. Το τοπικό εµπόριο θα µπορούσε (αυτή είναι µια 

υπεραπλούστευση) να µην επηρρεαστή, ενώ οι Αµερικάνικες εξαγωγές θα γίνονταν πιο 
ανταγωνιστικές. Θα ήταν όµως σίγουρο ότι θα µείωνε την κυριαρχία των ΗΠΑ στον κόσµο, 
από την στιγµή που οι εταιρίες της θα µπορούσαν να µεταφερθούν µε µικρότερο κόστος σε 

άλλες νοµισµατικές µονάδες και από την στιγµή που για παράδειγµα οι εισαγωγές των 
πετρελαιοειδών θα µπορούσαν να είναι πολύ πιο ακριβές. 

 
** Στα προηγούµενα βιβλία µου ταλαντευόµουν για το ποιά είναι η διάρκεια του Συµπαντικού 
Κάτω Κόσµου, µερικές φορές σκεφτόµενος ότι θα είναι ένας κύκλος του Τζολκιν των 260 

ηµερών και µερικές φορές ότι θα είναι ένα εικοστό του Γαλαξιακού Κάτω Κόσµου, το οποίο θα 
γινόταν 13Χ18 = 234 ηµέρες. Όσο τώρα πλησιάζουµε στο όλο σενάριο της µεταµόρφωσης, 
τείνω περισσότερο στην ιδέα ότι ο Συµπαντικός Κάτω Κόσµος θα είναι όντως 234 ηµέρες σε 
διάρκεια τοποθετώντας την αρχή του στις 8 Μαρτίου 2011 και την αρχή του προηγηθέντος 

προ-Συµπαντικός Κάτω Κόσµος στις 17 Ιουλίου 2010. Η αβεβαιότητα πάνω σε αυτό υπάρχει 
γιατί φαίνεται να µην υπάρχη κάποια αρχαία πηγή των Μάγιας που να περιγράφει µια τέτοια 

18-ηµερών Οξλαχουνκίν (oxlahunkin) χρονική περίοδο, ακόµα και αν φαινόταν να είναι η 
λογικότερη. Από την άλλη µεριά οι αρχαίοι Μάγιας δεν είχαν να κάνον µε το σενάριο 

µεταµόρφωσης σε ένα καινούργιο κόσµο και έτσι ίσως να αγνόησαν αυτή τη χρονική περίοδο, 
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ενώ ήδη µπορεί να είναι πολύ σηµαντική για τους δικούς µας καιρούς. Υπάρχει στην ουσία 
ένα προηγούµενο για το πως ένας κύκλος ακολουθούταν από τους Μάγιας µόνο αν τα 

αποτελέσµατά του γίνονταν πραγµατικότητα. Αυτό είναι οι λεγόµενες Μικρές Μετρήσεις των 
13 Κατούνς (katuns), οι οποίες δεν παρατηρήθηκαν στην κλασική εποχή των Μάγιας 

υποθέτω επειδή τα αποτελέσµατά τους δεν είχαν ακόµα δυναµικά αισθανθεί. Μόνο αργότερα 
στην Μετα-Κλασική εποχή τα αποτελέσµατα αυτών των Μικρών Μετρήσεων δυνάµωσαν τόσο 
που έγιναν οι κύριοι κύκλοι που ακολουθούταν από τους Μάγιας και έτσι αντικατέστησαν την 

Μακρά Μέτρηση σαν τον κεντρικό ηµερολογιακό κύκλο. Εποµένως, αν οι Μάγιας της 
Κλασικής εποχής δεν βάσισαν τα ηµερολόγιά τους στις Μικρές Μετρήσεις θα είχαν ακόµα 

λιγότερους λόγους να θεωρήσουν έναν 18-ηµερών κύκλο σηµαντικό, που για αυτούς θα είχε 
κάποιο αποτέλεσµα µόνο σε ένα µακρυνό µέλλον. 

  
***  Το τι συµβαίνει εδώ είναι η διαπλοκή εναλλασόµενων χρονικών περίοδων που 
παρήχθησαν µε την διαίρεση του Γαλαξιακού Κάτω Κόσµου µε το 13 και το 20, 

κατ΄ακολουθίαν, σαν ένα παράλληλο των ενεργειακών εναλλαγών των δεκατριάδων (trecena) 
και των εικοσάδων (uinal) στο Τζολκιν. Αν ο Γαλαξιακός Κάτω Κόσµος των 4.680 ηµερών 
διαιρείτε του 13 βγαίνει ένα σύνολο για µια µέρα ή µια νύχτα από 360 ηµέρες, αλλά αν 

διαιρεθεί µε το 20 τότε βγαίνουν κυµατικές κινήσεις των 234 ηµερών.  
 

****  Η Συµπαντική Σύγκληση καλέστηκε για τις 17-18 Ιουλίου είναι έτσι ένας ευθύς 
παραλληλισµός της Αρµονικής Σύγκλησηςµε την έννοια του το τι η Αρµονική Σύγκληση ήταν 
για τον Γαλαξιακό Κάτω Κόσµο, η Συµπαντική Σύγκληση θα είναι για τον Συµπαντικό Κάτω 

Κόσµο. Αυτό σηµαίνει ότι η Συµπαντική Σύγκληση ίσως δεν γίνει µονάχα η αρχή µιας 
µεταµορφωτικής πολιτικής περιόδου παρόµοιας µε το τι έγινε το 1986, αλλά επίσης η πρώτη 

αύρα ένος πνευµατικού αφυπνησµού που αργότερα θα εκφραστεί ολοκληρωτικά στον 
Συµπαντικό Κάτω Κόσµο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετάφραση: Φώντας Τ. 
(3 Νοεµβρίου 2009 – 4 Cib-Κιµπ/Σοφία)  
http://mayanmajix.com/greek/greek.html  

      


