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Η Συνειδητή Σύγκλιση 

Ένα Κύµα Ενότητας 17 – 18 Ιουλίου 2010: 
 

∆ηµιουργώντας την πρόθεση για την συνείδηση της ενότητας 
Του Ένατου Κύµατος του Ηµερολογίου των Μάγιας! 

 
 
Κεντρικά  σηµεία του άρθρου:  
 

• Το ηµερολόγιο των Μάγιας µιλάει για σένα.  

• Σύµφωνα µε τους αρχαίους Μάγιας η δηµιουργία του σύµπαντος 

επηρρεάζεται από εννιά κύµατα.  

• Πλησιάζουµε τώρα στο τέλος του όγδοου κύµατος και, πάνω από αυτό, 

είναι η ενεργοποίηση του ένατου και υψηλότερου επίπεδου που θα 

είναι το στέµµα της εξέλιξης του σύµπαντος.  

• Αυτό το ένατο επίπεδο του σύµπαντος έχει σχεδιαστεί να δηµιουργήση 

συνείδηση ενότητας.  

• Η πραγµατοποίηση της συνείδησης ενότητας που µας φέρνει το ένατο 

επίπεδο θα χρειαστεί την πρόθεση από την µεριά των ανθρώπινων 

όντων να το συν-δηµιουργήσουν.  

• Η Συνειδητή Σύγκλιση, στις 17 – 18 Ιουλίου 2010, είναι για αυτούς που 

θέλουν να δώσουν την πρόθεσή τους για να δηµιουργηθεί η συνείδηση 

ενότητας στο ένατο επίπεδο του καλενδρικού συστήµατος των Μάγιας.  

 
 

∆ηµιουργώντας την πρόθεση για την συνείδηση ενότητας 
του Έννατου Κύµατος του ηµερολογίου των Μάγιας! 

 

Στα πρόσφατα χρόνια υπήρξε µια ακραία άυξηση του ενδιαφέροντος για το 
ηµερολόγιο των Μάγιας και ειδικότερα του τέλους του και πολλοί ρώτησαν τι 
εννοεί αυτό για το µέλλον µας. Προς έκπληξην, πολλοί έκαναν αυτή την 
ερώτηση σαν να µην είχε τίποτα να κάνει µε τους εαυτούς τους ή τις επιλογές 
που κάνουν. Λίγοι φαίνεται να σκέφτηκαν ότι η εκπλήρωση του κοσµικού 
σχεδίου θα χρειαστεί από αυτούς να αναλάβουν τον ρόλο των συν-
δηµιουργών µαζί µε αυτό το συµπαντικό σχέδιο. Αυτό δεν εννοεί ότι τα 
ανθρώπινα όντα θα µπορούν να δηµιουργούν οτιδήποτε θελήσουν σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Τα κύµατα συνείδησης που έφερε το 
ηµερολόγιο των Μάγιας ακόµα προσδιορίζουν το πλαίσιο της ύπαρξής µας 
και το τι θα είµαστε ή δεν θα είµαστε σε θέση να δηµιουργήσουµε σε µια 
δεδοµένη εποχή. Ακόµα, µόνο η δηµιουργικότητα που θα είναι συνεπής µε το 
νέο κύµα θα ευνοηθεί και αυτό και πάλι θα είναι γεγονός καθώς θα 
εισερχόµαστε στο έννατο και, υψηλότατο, κύµα του καλενδρικού συστήµατος 
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των Μάγιας.  Είναι εποµένως παρεµφερές να ρωτήσουµε τι συνείδηση θα 
δηµιουργήσει το έννατο κύµα και τι απαιτεί από εµάς ώστε να ανεβούµε το 
σκαλοπάτι και να γίνουµε συν-δηµιουργοί µαζί µε αυτό το κύµα.  
 
Για να το εξετάσουµε αυτό θα πρέπει µα συµβουλευτούµε τους αρχαίους 
Μάγια και να δούµε την µοναδική επιγραφή, η οποία περιγράφει το νόηµα του 
τέλους του ηµερολογίου τους, αυτή του Μνηµείου 6 του Τορτουγουέρο. 
Περιγράφει ότι σε αυτό το σηµείο του χρόνου η θεότητα του ένατου-βήµατος, 
Μπολόν Γιοοκτέ (Bolon Yookte), (εικ. 1) θα «κατέλθει».* Το τι σηµαίνει αυτό 
µε µια πιο ευθύς γλώσσα είναι ότι ένας συνδιασµός από εννιά κοσµικές 
δυνάµεις, εννιά κυµατικές κινήσεις, θα πραγµατοποιηθούν ολοκληρωτικά 
ταυτόχρονα. Σε αυτόν τον αρχαίο τρόπο οπτικής της έννοιας του ηµερολογίου 
δεν υπάρχει εποµένως τίποτα που να µας λέει για ένα τέλος του 

κόσµου. Αλλά για το τι το ηµερολόγιο των Μάγιας έχει να κάνει είναι µια 
ολοκλήρωση, ή εκπλήρωση, από εξελικτικές διαδικασίες που υπήρχαν από 
την αρχή του χρόνου και οδήγησαν τον κόσµο στο τι είναι σήµερα.  
 
Αυτές οι εννιά κοσµικές δυνάµεις είναι οι εννιά εξελικτικές προόδοι (Κάτω 
Κόσµοι), η κάθε µια µέσω δεκατριών ενεργειών που το προφητικό καλενδρικό 
σύστηµα των Μάγιας αποτελείτε, ένα σύστηµα, όπου σηµαντικά γεγονότα 
στην βιολογική και ιστορική εξέλιξη σχετίζονται µε πολύ µεγάλη ακρίβεια µε 
αυτό. Οι διαφορετικές προόδοι αναπτύσει η κάθε µια ένα διαφορετικό πλαίσιο 
συνείδησης και τώρα επηρρεαζόµαστε πιο πολύ από το όγδοο κύµα. Είναι 
όµως το ένατο και υψηλότατο από αυτές τις εννιά κυµατικές κινήσεις που θα 
φέρει την τελική µετακίνηση προς την συνείδηση ενότητας που θα 
αποκορυφωθεί καθώς το ηµερολόγιο πλησιάζει στο τέλος του. Αισθάνοµαι ότι 
είναι προστακτικό να αντιληφθούµε ότι αυτές οι εννιά κοσµικές δυνάµεις δεν 
ενεργούν χωριστά από τα ανθρώπινα όντα, αλλά µέσω της επηρροής τους 
πάνω µας και έτσι θα πραγµατοποιηθούν µονάχα τόσο, όσο οι άνθρωποι 
ευθυγραµίζονται µε αυτές. Αισθάνοµαι ότι έπισης πρέπει να σκεφτούµε ότι η 
συν-δηµιουργία αυτού του υψηλότατου επιπέδου απαιτεί το ότι είµαστε 
αληθινά αφιερωµένοι στον σκοπό του. Είναι για την προετοιµασία αυτού του 
κάπως περίεργου έννατου κύµατος που υποστηρίζω τον εορτασµό της 
Συνειδητής Σύγκλισης, στις 17 µε 18 Ιουλίου του 2010, σαν ένα σηµείο 
εστίασης στην ευθυγράµιση µε το υψηλότατο και καθοριστικό κύµα του 
καλενδρικού συστήµατος των Μάγιας, το έννατο κύµα.  
 
Πολλοί άνθρωποι έχουν την διαίσθηση ότι το τέλος του ηµερολογίου των 
Μάγιας θα φέρει µετακίνηση στη συνείδηση. Αλλά, έχει σπάνια εκφραστεί µε 
σαφήνεια ή εξηγηθεί ακριβώς το ποιά είναι η πηγή µιας τέτοιας µετακίνησης, 
το πως θα γίνει ή το ποιά θα είναι η φύση της. Ίσως τελικά οι µετακινήσεις της 
συνείδησης, να είναι λιγότερο µυστήριες από ότι πολλοί άνθρωποι τείνουν να 
πιστεύουν. Στην ουσία µετακινήσεις στην συνείδηση συνέβαιναν από την 
αρχή του χρόνου και συνεχίζουν να γίνονται κάθε που υπάρχει µια σηµαντική 
ενεργειακή µετακίνηση στο ηµερολόγιο των Μάγιας, σαν όπως µεταξύ των 
οποιοδήποτε ηµερών και νυχτών του.  
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Εικ. 1  

Η Συµπαντική Πυραµίδα, του εννιά-επίπεδου-θεού (Μπολόν Γιοοκτέ), του οποίου τα 
εννιά κύµατα θα πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα όσο το ηµερολόγιο των Μάγιας 
φτάνει στο τέλος του.  

 
Παρ’όλες αυτές τις προηγούµενες µετακινήσεις στην συµπαντική ιστορία 
αισθάνοµαι ότι υπάρχει κάτι πολύ ειδικό και σηµαντικό µε την νέα συνείδηση 
που αναµένετε ίσως να δηµιουργηθεί µε το έννατο κύµα.  
 
Σαν αρχή, από ότι ξέρουµε σχεδιάστηκε να φέρει τη µετακίνηση στην 
συνείδηση ενότητας όπου το ανθρώπινο µυαλό δεν θα κατέχεται πια από 
κανένα σκοτεινό φίλτρο (δείτε Εικ. 2). Θα γίνουµε µε άλλα λόγια «διαφανείς» 
και πιστεύω αυτό είναι η συγκεκριµένη συνείδηση – να βλέπουµε την 
πραγµατικότητα όπως είναι χωρίς διαχωρισµούς – που τόσοι την αναµένουν. 
Όχι µια οποιαδήποτε συνείδηση, αλλά µια που υπερβαίνει τις δυαδικότητες 
του παρελθόντος και βοηθάει τα ανθρώπινα όντα να δουν την ενότητα όλων 
των πραγµάτων. Ο λόγος που αυτό το είδος της συνείδησης ενότητας θα 
µπορούσε να είναι ευεγερτική για τον πλανήτη, και του ανθρώπινου γένους, 
είναι ότι είναι µια που οδηγεί στην υπερβατικότητα όλου του διαχωρισµού 
(µεταξύ άντρα και γυναίκας, του ανθρώπου και της φύσης, εξουσιαστή και 
εξουσιαζόµενου, ανατολής και δύσης κλπ). Αισθάνοµαι ότι χωρίς την 
πραγµατοποίηση µιας τέτοιας µετακίνησης στη συνείδηση ο κόσµος αργά ή 
γρήγορα θα φτάσει σε ένα τέλος. Οι άνθρωποι µε δυαδική ή διαχωριστική 
συνείδηση είναι σαν τα καρκινικά κύτταρα στο σώµα της Γης µε πολύ λίγη 
εκτίµηση του µεγαλύτερου όλου και τελικά θα δηµιουργήση µια κατάρευση στο 
οικοσύστηµά της. Μόνο µια µετακίνηση στην συνείδηση ενότητας θα 
σταµατήσει για πάντα την ανεξέλεκτη εκµετάλευση της Γης και σε ένα 
βαθύτερο επίπεδο θα µας δώσει να καταλάβουµε ότι είµαστε µέρος της 
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δηµιουργίας και πρέπει να ζούµε σε αρµονία µε αυτή. Αλλά θα γίνει µια τέτοια 
µετακίνηση αυτόµατα;  
 

 
 
Εικ. 2  

Γιν/Γιάνγκ-πολικότητες του Ανθρώπινου Μυαλού που δηµιουργήθηκαν από τα Πέντε 
Υψηλότερα Κύµατα της Συµπαντικής Πυραµίδας (Μπολόν Γιοοκτέ).  

 
Όπως ειπώθηκε πριν οι µετακινήσεις στις πλανητικές συνειδήσεις πηγάζουν 
από τις αντιχήσεις των συµπαντικών δυνάµεων που περιγράφονται στο 
ηµερολόγιο των Μάγιας. Εκ τούτου, αν και µερικοί ίσως να εµπερέωσαν 
προσωρινές καταστάσεις εναλλαγών της συνείδησης είναι µόνο τόσο, όσο η 
µετακίνηση έχει επιφέρει σύµφωνα µε το συµπαντικό σχέδιο, όπως µπορούµε 
να το καταλάβουµε από το ηµερολόγιο των Μάγιας, που θα εγκαθιδρυθεί. 
Εποµένως, µόνο µε το έννατο κύµα µπορεί µια µετακίνηση στην συνείδηση 
ενότητας να αναγνωριστεί σαν κάτι που η εποχή του ήρθε στα αλήθεια. Αυτό 
είναι το κύµα που θα επικαλύψει όλη την προηγούµενη εξέλιξη της 
ανθρωπότητας και θα χτίσει την γέφυρα που θα µας επιτρέψει να εισέλθουµε 
σε έναν νέο κόσµο που θα ακολουθήσει µε το τέλος του ηµερολογίου.  
 
Από την άλλη πλευρά ο σπουδαστής του ηµερολογίου των Μάγιας θα ξέρει 
ότι προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια µετακίνηση στη συνείδηση, τα 
ανθρώπινα όντα πρέπει να είναι σε συντονισµό µε αυτή και ως κάποιο σηµείο 
τουλάχιστον υποσυνείδητα έκαναν την επιλογή να ευθυγραµιστούν µαζί της. 
Εποµένως, µια ευρείας-κλίµακας µετακίνηση της συνείδησης δεν είναι κάτι 
που θα συµβεί ενάντια στην θέληση των ανθρώπινων όντων. Ειδικότερα στα 
υψηλότατα επίπεδα της εξέλιξης, όπως το έννατο, µπορεί να συµβεί µόνο 
µέσω των ανθρώπινων όντων που επέλεξαν να το υπηρετήσουν σαν συν-
δηµιουργοί του. ∆υστυχώς πολλοί οδηγήθηκαν στο να πιστεύουν ότι υπάρχει 
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κάποιο φυσικό γεγονός που πρέπει να περιµένουν, όπως µια µετακίνηση των 
πόλων, ο Νιµπίρου, ηλιακοί άνεµοι, ή µια γαλαξιακή ευθυγράµµιση, που έχει 
σαν αποτέλεσµα µια παθητική συµπεριφορά και έκανε το ηµερολόγιο των 
Μάγιας να φαίνεται ότι είναι αποδυναµωτικό και ότι τα γεγονότα είναι έξω από 
την δύναµή του να τα επηρρεάζει. Πιστεύω όµως ότι, όπως είπαν και οι 
Χόπις, «εµείς είµαστε αυτοί που περιµέναµε.» Αν συµφωνήσουµε να το 

κάνουµε µπορούµε να συν-δηµιουργήσουµε την συνείδηση ενότητας µε 
το έννατο κύµα.  

 

Όπως πολλοί αναγνώστες αυτού του άρθρου ίσως εµπερέωσαν υπάρχουν 
πνευµατικές πρακτικές, θεραπευτικές τεχνικές και µέθοδοι προσωπικής 
ανάπτυξης που στην ουσία πραγµατικά προκαλούν προσωρινές µετακινήσεις 
στην συνείδηση και εµπερέωση της ενότητας όλων των πραγµάτων. Παρ’όλα 
αυτά, το τι φαίνεται να λείπη ώστε τέτοιες µεταµορφώσεις να παίξουν ένα 
θετικό ρόλο σε ευρεία κλίµακα είναι η συµφωνία µιας κρίσηµης µάζας να 
δηµιουργήση ένα κόσµο βασισµένο σε αυτή τη συνείδηση ενότητας. Η ιδέα 
πίσω από την Συνειδητή Σύγκλιση στις 17 – 18 Ιουλίου 2010, είναι εποµένως 
να δηµιουργήσει µια δυναµική πρόθεση ώστε αυτό να επιτευχθεί. Στην ουσία 
υπάρχει ένα πράγµα που είναι πάντα στην δύναµή µας να το κάνουµε – και 
στην δύναµη όλων των ανθρώπινων όντων να το κάνουν – και αυτό είναι να 
δώσουµε την πρόθεση να δηµιουργηθεί και να πραγµατοποιηθεί µια 
συνείδηση ενότητας. Όπως ο σπουδαστής του νόµου της έλξης θα ξέρει, ότι 
όλες οι πραγµατοποιήσεις αρχίζουν µε την πρόθεσή τους και χωρίς την 
πρόθεση δεν υπάρχει αποτέλεσµα.  
Η Συνειδητή Σύγκλιση – Το Κύµα Ενότητας είναι εποµένως για όλους 
αυτούς που θα δώσουν την πρόθεσή τους για να δηµιουργηθεί η 

συνείδηση ενότητας. (Θα ήταν ίσως σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι δεν 
πρόκειτε για την πρόθεση οποιασδήποτε µετακίνησης της συνείδησης, αλλά 
την πρόθεση για συνείδηση ενότητας). Είναι για αυτούς που γνήσια θα πουν: 
«Η πρόθεσή µου είναι να δηµιουργηθεί η συνείδηση ενότητας.» Σε ότι και να 
πιστεύετε, όποια και να είναι η άποψή σας για τον κόσµο, αποµένει στην 
δύναµή σας να επιδιώξετε µια τέτοια µετακίνηση για τον εαυτό σας και για 
τους άλλους. Οι προτεινόµενες ηµεροµηνίες είναι χρονικά προσδιορισµένες 
για να στείλουµε την πρόθεσή µας να γίνει, µέσα σε αυτό που οδηγεί σε µια 
πραγµατοποίηση της συνείδησης ενότητας στην διάρκεια του έννατου 
κύµατος σε ευθυγράµµιση µε το κοσµικό σχέδιο. Χωρίς αυτή την ευρεία 
διαδεδοµένη πρόθεση είναι αµφίβολο το να θα υπάρξη µια τέτοια µετακίνηση 
στον πλανήτη είτε σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο.  
 
Βασισµένες στη δηµιουργία µιας πρόθεσης στη Συνειδητή Σύγκλιση φαίνεται 
φυσικό ότι οι άνθρωποι θα θέλουν να κάνουν τελετές και να συµµετέχουν σε 
πνευµατικές πρακτικές οι οποίες είναι πραγµατοποιήσεις µιας τέτοιας 
συνείδησης ενότητας και να ψάξουν τους τρόπους που είναι δυνατόν να 
κάνουν τα αποτελέσµατά της µόνιµα. Στην ουσία η Συνειδητή Σύγκλιση θα 

πρέπει να ειδωθεί σαν την αρχή µιας διαδικασίας προς µια βαθειά 

συνείδηση ενότητας που δεν έχει τέλος. Αυτού του είδους η δεύσµευση 
πιστεύω πως θα είναι απαραίτητη. Για αυτούς που επιθυµούν να 
εκπληρώσουν το κοσµικό σχέδιο, η Συνειδητή Σύγκλιση θα πρέπει να είναι 
ένα σηµείο εισόδου στην συν-δηµιουργία του έννατου κύµατος και κάτι που 
δεν θα θέλουµε ποτέ να βγούµε έξω από αυτό. Το να αρχίσουµε να 
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ακολουθούµε το ηµερολόγιο των Μάγιας σε καθηµερινή βάση από αυτό το 
σηµείο µέσα στα πλαίσια που δίνονται από το Έννατο κύµα µπορεί στην ουσία 
από µόνο του να γίνει ένας σηµαντικός παράγωντας στην ανάπτυξη της 
συνείδησης ενότητας. Μόνο µε χρονικά όρια µπορούν και πραγµατοποιούνται 
τα σχέδια και το ηµερολόγιο µας προµηθεύει µε ένα χρονικό πλαίσιο µέσα του 
το οποίο πρόκειτε να ολοκληρωθεί.  
 
Φαίνεται σηµαντικό ότι οι πραγµατοποιήσεις που συνδέονται µε την Συνειδητή 
Σύγκλιση πρέπει να είναι σχεδιασµένες πολύ προσεκτικά και να εκφράζουν 
αυτή την νέα συνείδηση ενότητας ώστε να µην είναι αυθόρµητες 
εφαρµοζόµενες εκφράσεις του παλιού κόσµου που ζούσαµε µέσα του. Αν, για 
παράδειγµα, καλιτεχνικές παρουσιάσεις είναι µέρος του εορτασµού, είναι 
σοφό το να σκεφτούµε αν αυτές θα ενδυναµώσουν την εµπειρία της ενότητας 
του όλου ή θα δηµιουργήσουν µια εµπειρία διαχωρισµού µεταξύ των 
καλιτεχνών και των θεατών. Το ίδιο θα πρέπει να εφαρµοστή και στις 
παρουσιάσεις των τελετών αν ο αρχηγός τους δεν θα είναι συµπεριλιπτικός. 
Ένα καλό παράδειγµα από τελετή που είναι έκφραση της συνείδησης 
ενότητας είναι στο µυαλό µου τώρα, όταν ο Τζακ Σάλυ στο Αβατάρ 
αναγνωρίζεται σαν µέλος από τους ανθρώπους της Πανδώρα. Επιπλέον, αν 
στη γενιά της συνείδησης ενότητας πολύτιµες πνευµατικές πρακτικές 
χρησιµοποιούνται θα πρέπει να σκεφτούµε αν η άσχετη λατρεία από ιδρυτές ή 
γκούρους θα µπορούσε να αποφευχθεί. Ίσως οι σιωπηλές και οι χαµηλών 
τόνων πρακτικές είναι στην ουσία τους οι πιο δυναµικές πραγµατοποιήσεις 
της συνείδησης ενότητας, αλλά όπως και να έχει είναι σηµαντικό ότι οι 
συµµετέχοντες κάνουν πράξη τα λόγια τους και δεν αναδηµιουργούν 
κυριαρχικές δοµές. Το πως θα γίνει αυτό θα παραµείνει στους τοπικούς 
οργανωτές να το αποφασίσουν και εδώ απλά δίνω έµφαση στη 
σηµαντικότητα του πλησιάσµατος αυτού του θέµατος µε καινούργια µάτια και 
πολύ προσοχή δωσµένη στις λεπτοµέρειες.  
 
Το όνοµα Συνειδητή Σύγκλιση υπαινίσσεται την Αρµονική Σύγκλιση, µια 
ανοιχτόµυαλη συνάντηση που έγινε στις 17 – 18 Αυγούστου του 1987 (1 
Κροκόδειλος/ Imix και 2 Άνεµος/Ik) και έτσι είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε 
την σχέση µεταξύ των δυο αυτών γεγονότων και το γιατί µετά από τόσα 
χρόνια γίνεται το δεύτερο στις 17 – 18 Ιουλίου 2010, (13 ∆ρόµος/ Eb και 1 
Καλάµι/Ben)**. Το σηµαντικό κοινό µεταξύ των δυο Συγκλίσεων είναι ότι και οι 
δυο είναι (ουσιαστικά) τοποθετηµένες στη χρονική περίοδο της συνταύτισης 
της 8ης και της 9ης κυµατικής κίνησης του ηµερολογίου των Μάγιας και 
εποµένως αντανακλούν ενεργειακές µετακινήσεις που αναγγέλουν την άφιξη 
των αντίστοιχων µεταµορφώσεων της συνείδησης που φέρνουν αυτά τα 
κύµατα. Εξηγώντας το µε άλλούς όρους: Το τι η Αρµονική Σύγκλιση 

σήµαινε για το κβαντικό άλµα του όγδοου κύµατος θα σηµαίνει η 

Συνειδητή Σύγκλιση για το κβαντικό άλµα του έννατου κύµατος.*** 
(Εποµένως, θα µπορεί να καταννοηθεί σαν η 2η Αρµονική Σύγκλιση). Ή, αν 
συµπεριλάβουµε το έβδοµο κύµα και τα προ-κυµατικά του (βλ. Εικ. 3) για 
σύγκριση, µπορούµε να δούµε ότι θα σηµαίνει για την προετοιµασία του 
έννατου κύµατος το τι η Ευρωπαϊκή Αναγέννηση σήµαινε για το κβαντικό 
άλµα στον µοντέρνο κόσµο της βιοµηχανοποίησης. Αυτό που διαφέρει τώρα 
και, είναι και η πρόκληση για την Συνειδητή Σύγκλιση, είναι ότι αυτό το βήµα 
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δεν µπορεί να να είναι το ενδιαφέρον ή το συµφέρον από ξεχωριστά άτοµα, 
αλλά αντί αυτού όλης της ανθρωπότητας.  
 

 
 
Εικ. 3 Τα τρία υψηλότερα κύµατα της κοσµικής πυραµίδας και τα προπορευόµενα 
κύµατά τους (σε διαφορετικές κλίµακες). Παραδείγµατα του πως τα οράµατα στις 
αρχές ενός προ-κύµατος προετοιµάζει για το ολοκληρωτικό κύµα σκεφτήτε το πως οι 
πολλές εφευρέσεις (σε χαρτί) του Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο 1498 περίπου ήταν τα 
προµηνύµατα των αληθινών βιοµηχανικών εφευρέσεων του 7ου κύµατος ή το πως η 
Αρµονική Σύγκλιση ήταν το προµήνυµα του αυξανόµενου ενδιαφέροντος στο 
ηµερολόγιο των Μάγιας στο 8ο κύµα.  

 
Με αυτούς τους παραλληλισµούς (Εικ. 3) µπορούµε να δούµε ότι η Συνειδητή 
Σύγκλιση δεν αποτελεί από µόνη της την αρχή του έννατου κύµατος, το οποίο 
δεν αρχίζει µέχρι τις 9 Μαρτίου 2011.**** Αλλά αυτός ο εορτασµός 
εισαγάγει ένα κύµα, ένα προ-κύµα, που προπορεύεται και λιθοστρώνει 
το έδαφος για το έννατο κύµα και οδηγεί κατευθείαν σε αυτό. Η Συνειδητή 
Σύγκλιση είναι εποµένως τροµερά σηµαντική σαν ένα σηµείο δηµιουργίας της 
πρόθεσης για την συνείδηση ενότητας ακόµα και αν αυτή θα είναι 
ολοκληρωτικά αναπτυγµένη αργότερα µε το έννατο κύµα. Ίσως να είναι στην 
ουσία, η τελευταία ευκαιρία της ανθρωπότητας του να εκπέµψει τέτοια 
πρόθεση, η οποία µε αναγκαιότητα πρέπει να υπάρξη σε ένα νωρίτερο 
χρονικό σηµείο αν θέλουµε να ανυψώσουµε τους εαυτούς µας πάνω από το 
οικονοµικό χάος που αναµένουµε να υπάρξη στα χρόνια που έρχονται. Όπως 
το βλέπω προσωπικά η ελπίδα για το µέλλον βρίσκεται ακριβώς στο να 

µάθουµε να σερφάρουµε πάνω σε αυτό το έννατο κύµα και έτσι να το 

υπερβούµε, παρά να εγκλωβιστούµε, σε όλες τις δυαδικότητες και τις 
συγκρούσεις των κατώτερων Κάτω Κόσµων. Αν είναι έτσι θα πρέπει 
επίσης να αναµένεται ότι η Συνειδητή Σύγκλιση θα συναντήσει και πολύ 
αντίσταση από όλες αυτές τις δυνάµεις που υπερασπίζονται την εγωκεντρική 
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λειτουργία του παλιού κόσµου και τις ογκώδεις ιεραρχίες που αυτός 
δηµιούργησε. Σαν ένα µικρό παράδειγµα αυτού µια εµπορική βιοµηχανία 
µέσων µαζικής πληροφόρησης αναδύθηκε τώρα γύρω από το «2012» όπου 
γίνονται υποθέσεις για το τι πρόκειτε να γίνει σαν να ήταν κάτι ανεξάρτητο 
από τις προθέσεις και από τις δηµιουργικές κατευθύνσεις που διαλέγουν οι 
άνθρωποι. Φυσιολογικά θα έρθουµε αντιµέτωποι µε τον κυνισµό και την 
απάθειά µας προς την κατάσταση του κόσµου και οι σκέψεις σαν: «αυτό δεν 
είναι δυνατόν», «ο κόσµος δεν θα αλλάξει» κλπ, θα γυρνάνε πίσω σε µάς σαν 
µπούµερανγκ και είναι για αυτόν τον λόγο που θα χρειαστεί µια δυνατή 
προσύλωση.  
 
Η Συνειδητή Σύγκλιση εννοείτε να είναι ένα πολύ συµπεριληπτικό γεγονός 
που µπορεί να εναγκαλιαστεί από οποιονδήποτε που προθέτει την συνείδηση 
ενότητας άσχετα από τις προσωπικές τους απόψεις για το ηµερολόγιο των 
Μάγιας ή οτιδήποτε άλλο. Πρόκειτε για τη χρησιµοποίηση µε θετικότητα και 
δοµικότητα του παραθύρου της ευκαιρίας και έτσι η συµµετοχή σε αυτό 
απαιτεί µονάχα ένα όραµα όπου η µετακίνηση της συνείδησης πρέπει να 
αναδυθεί από τις εξελικτικές διαδικασίες που είµαστε τώρα µέρος τους. 
Εποµένως, η µετακίνηση στη συνείδηση ενότητας δεν είναι κάτι που απλά θα 
πέσει πάνω µας από τον ουρανό σε κάποια ηµεροµηνία στο µέλλον, αλλά 
µπορεί µονάχα να εξελιχθεί από το σηµείο που βρισκόµαστε τώρα στη 
παρούσα στιγµή. Είναι το βασικό δόγµα του νόµου της έλξης ότι η πρόνοια 
προχωράει µονάχα όταν είστε αφιερωµένοι και µέχρι τώρα η αφιέρωση στη 
µετάβαση προς τη συνείδηση ενότητας δεν αναδύθηκε σε µεγάλη κλίµακα ή 
να είχε προταθεί προηγουµένως.  
 
Για να είναι επιτυχές αυτό το γεγονός σαν πηγή της πρόθεσης για την 
µετακίνηση της συνείδησης του έννατου κύµατος µια µαζική συµµετοχή σε 
αυτό είναι επιθυµητή επισης και στα προπαρασκευαστικά στάδια. Οι 
προπαρασκευαστικές προσπάθειες πρέπει να µοιραστούν σε εκατοµµύρια 
ατόµων που προθέτουν µια µετακίνηση στη συνείδηση να συµβεί. Για να 
επιτευχθεί αυτό µια συλλογική προσπάθεια θα χρειαστεί και κάνωντας ήδη 
την επιλογή για συµµετοχή είναι µέρος στη δηµιουργία της πρόθεσης που 
συζητήθηκε εδώ. Αρχικά, θα υπάρξη µεγάλη ανάγκη για άτοµα να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες να διαδώσουν το κάλεσµα για την Συνειδητή Σύγκλιση ανά τον 
κόσµο. Είναι σηµαντικό το πλησίασµα οργανώσεων για να το 
εναγκαλιαστούν. Μετά θα υπάρξη η ανάγκη µοναδικών προσφορών από 
ανθρώπους που είναι γνωστοί µέσω δηµοφιλών ιστοσελίδων, κοινωνικά µέσα 
ενηµέρωσης και άλλα µέσα. Θα υπάρξη επίσης η ανάγκη χρηµατοδότησης 
πολλών πλευρών των δραστηριοτήτων και για πράγµατα, η οποία µπορεί να 
δωθεί µέσω του www.CommonPassion.org, µια 501c3 (αριθµός Αµερικάνικου 
νοµικού πλαισίου), µη-κερδοσκοπική, δηµοσίου ωφέλους επιχείρηση. Ύστερα 
θα υπάρξη η ανάγκη δηµιουργικού σχεδιασµού των γεγονότων και η 
δηµιουργία επικοινωνίας µεταξύ αυτών. Άτοµα και οργανισµοί που επιθυµούν 
να συµµετέχουν σε αυτό το παγκόσµιο πρόγραµµα είναι προσκεκληµένοι να 
ενωθούν στη συζήτηση για τις λεπτοµέρειες της µοιραζόµενης πρόθεσης και 
να συνδεθούν µε άλλους ανά τον κόσµο που θα συν-δηµιουργούν αυτό το 
προθετικό κύµα της συνείδησης ενότητας. Μια πλατφόρµα συζήτησης έχει 
ανοίξει στο: http://forum.commonpassion.org/viewforum.php?id=50.  
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Η προσωπική µου άποψη είναι ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που θα 
έχουν τα ανθρώπινα όντα για να ευθυγραµµίσουν πραγµατικά τους εαυτούς 
τους µε το συµπαντικό σχέδιο. Είναι σαν ή τώρα ή ποτέ και αν νοµίζεται ότι η 
Συνειδητή Σύγκλιση είναι κάτι που δεν σας αφορά, πιθανόν δεν µελετήσατε το 
ηµερολόγιο των Μάγιας αρκετά σοβαρά. Αυτό σηµαίνει ότι, δεν µπορούν να 
υπάρξουν πληρεξουσιοδοτήσεις για την συµµετοχή σας στη µεταµόρφωση 
του κόσµου όσο το ηµερολόγιο προχωράει προς το τέλος του. Η τελική 
κατάβαση του Μπολόν Γιοοκτέ, τα Εννιά Κύµατα (Εννιά Κύριοι του Χρόνου, ή 
Εννιά Κάτω Κόσµοι, ή οποιοδήποτε όνοµα προτιµάται) µας έρχεται και δεν 
είναι χωρίς λόγο που ο αριθµός εννιά είναι ιερός σε τόσες πολλές πνευµατικές 
παραδώσεις. Το Εννιά είναι ο αριθµός του πεπρωµένου της ανθρωπότητας 
και έτσι θα είναι δική σας η επιλογή αν θα θελήσετε να είστε µέρος της συν-
δηµιουργίας αυτού του πεπρωµένου.  
 
 
Καρλ Γιόχαν Κάλλεµαν, Στοκχόλµη, 11 Ήλιος/Ahau (7 Μαρτίου 2010).  
 
 
 
 
 
 
Ο Καρλ Γιόχαν Κάλλεµαν έχει διδακτορικό (Ph. D) στη Φυσική Βιολογία από 
το Πανεπιστήµιο της Στοκχόλµης και υπήρξε ο Επίτιµος Ερευνητής στο 
Πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον στο Σηάτλ και ειδικός στον καρκίνο στον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO = World Health Organisation). Είναι ο 
συγγραφέας του «Σκόπιµου Σύµπαντος» (The Purposeful Universe - Inner 
Traditions), αγγλικής έκδοσης 2009, ένα βιβλίο που παρουσιάζει µια νέα 
θεωρία στη βιολογική εξέλιξη που βασίζεται στο Κοσµικό ∆έντρο της Ζωής. 
Τώρα διδάσκει στο διαδικτυακό Πανεπιστήµιο ∆ιεθνής Μεταφυσικής 
(International Metaphysical University: http://www.intermetu.com).  
 
 
 
 
Έκανε την πρώτη του διάλεξη αναφέροντας το τέλος του ηµερολογίου των 
Μάγιας το 1979 και είναι ο µόνος καθηγητής επιστήµονας που µελέτησε το 
νόηµα του ηµερολογίου των Μάγιας (πολλοί επαγγελµατίες Μαγιανιστές 
µελέτησαν το ηµερολόγιο σαν τέτοιο, αλλά όχι την πραγµατιστική του βάση 
στην βιολογική και ιστορική εξέλιξη). Είναι επίσης µεταξύ άλλων και ο 
συγγραφέας των «Λύνοντας το Μεγαλύτερο Μυστήριο της Εποχής Μας: Το 
Ηµερολόγιο των Μάγιας» (Solving the Greatest Mystery of Our Time: The 
Mayan Calendar - Garev), αγγλικής έκδοσης 2001 και «Το Ηµερολόγιο των 
Μάγιας και η Μεταµόρφωση της Συνείδησης» (The Mayan calendar and the 
Transformation of Consciousness - Inner Traditions), αγγλικής έκδοσης 2004. 
Η ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο είναι www.calleman.com και συνδέεται επίσης 
µε τις ιστοσελίδες www.mayanmajix.com, http://mayaportal.lucita.net και 
www.shiftoftheages.com.  
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Σηµειώσεις 
 
*∆είτε για παράδειγµα το άρθρο µου για το µνηµείο του Τορτουγουέρο:  
 
http://mayanmajix.com/greek/The%20Tortuguero%20Monument%206%20an
d%20the%20Mayan%20end%20date%20Greek.pdf   
 
**Η Συνειδητή Σύγκλιση δεν βασίζεται σε ηµέρες του Τζολ-Κιν, αλλά στον 
κλασµατικό (fractal) επιταγχυνόµενο χρόνο των εννιά κυµάτων. Αλλά, 
µπορούµε κάλιστα να δώσουµε σηµασία στη Τζόλ-Κιν ηµέρα του γεγονότος. 
Αυτή είναι η 17 Ιουλίου 2010 δηλαδή 13  Eb, ένα από τα πιο µυστήρια 
ηµερήσια σηµεία που τυπικά µεταφράστηκε σαν ο ∆ρόµος ή Χορτάρι και, µε 
την σύνδεσή του µε τον αριθµό 13, αυτή η µέρα είναι τυπική αυτού του 
ηµερήσιου σηµείου. Ο ∆ρόµος συνήθως αναφέρεται στον δρόµο της ζωής ή 
την ανωδική πορεία στην κοσµική πυραµίδα και το Χορτάρι αναφέρεται σε ένα 
λαϊκό γεγονός. Τυπικά οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε αυτό το ηµερήσιο 
σηµείο είναι αυτοί που σκέφτονται για εφτά γενεές στο µέλλον, κάνουν πολλά 
καλά, αλλά δεν αναζητούν την δηµοσιότητα για τους εαυτούς τους.  
 
 
***∆εν είναι έτσι που η Αρµονική Σύγκλιση κατανοήθηκε από τον Τόνυ Σρύρερ 
(Tony Shearer) και τον Χοσέ Αργκουέλλες (José Argüelles). Ο Σρύρερ, ένας 
Ιθαγενής Αµερικανός, που πρώτος πρότεινε τις ηµεροµηνίες, είδε την 
Αρµονική Σύγκλιση σαν το σηµείο τέλους από ∆εκατρείς Ουρανούς 
αρχίζοντας από το 843µΧ. Και των Εννέα Κολάσεων (περίοδοι 52 χρόνων) 
που ακολούθησαν την αποβίβαση του Χέρναν Κορτέζ στη Βέρα Κρουζ το 
1519 και ο Αργουέλλες προώθησε αυτό το σχήµα στο βιβλίο του «Ο 
Συντελεστής των Μάγιας» (The Mayan Factor). Ενώ αυτό ίσως να χρησίµεψε 
σαν καθοδηγητκή προφητεία που ενστικτωδώς οδήγησε στην αναγνώριση 
των ηµεροµηνιών της Αρµονικής Σύγκλισης σαν στις 16 – 17 Αυγούστου 1987 
(1 Αλιγάτορας και 2 Άνεµος) κατά την άποψή µου δύσκολα χρησιµεύει σαν 
την θεωρητική κατανόηση, του γιατί, αυτές οι ηµεροµηνίες είναι ενεργειακά 
σηµαντικές. Εποµένως, η Αρµονική Σύγκλιση προσδιορίστηκε περισσότερο 
µυθολογικά παρά επιστηµονικά, από την στιγµή που εκείνο τον καιρό, η 
γνώση της πραγµατιστικής βάσης του ηµερολογίου των Μάγιας ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτη. Ξέρουµε τώρα από πηγές των Μάγιας ότι το 13+9 δεν θα πρέπει 
να λαµβάνεται σαν γραµµική αλληλουχία, αλλά ότι ο κάθε ένας από τους 
Εννιά Κάτω Κόσµους αποτελούνταν από ∆εκατρείς Ουρανούς. Αυτό 
σηµαίνει, σύµφωνα µε τα Βιβλία του Τσιλάµ Μπαλάµ (Books of Chilam Balam) 
των Μάγιας ότι «οι εννιά κύριοι του χρόνου (Μπολόν-τι-Κου) αντιµετώπισαν 
του δεκατρείς κύριους του χρόνου (Οξλαχούν-τι-Κου)» και έτσι η δηµιουργία 
έχει µια πυραµιδική παρά γραµµική δοµή. Άσχετα αν οι άνθρωποι έχουν 
γνώση αυτού ή όχι, ολόκληρη η εξέλιξη του σύµπαντος από την εποχή της 
Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang) καταγράφηκε επίσης σχολαστικά µε την 
διαύγεια του ηµερολογίου των Μάγιας και επαληθεύτηκε από τεράστιες 
εµπειρικές αποδείξεις.  
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****Πιθανόν συνέβαλα και ο ίδιος στην σύγχυση που βασιλεύει όσον αφορά 
την ηµεροµηνία της αρχής της Συµπαντικής κυµατικής κίνησης επειδή έδωσα 
διαφορετικές χρονικές στιγµές για αυτό. Αυτό που ξέρουµε είναι ότι το 
ηµερολόγιο αναπτύσεται σύµφωνα µε τις εννιά κυµατικές κινήσεις, όπου η πιο 
µακρόχρονη από αυτές πάει πίσω στην αρχή του σύµπαντος και, όλες 
διαφέρουν η µια από την άλλη χρονικά, µε συντελεστή το είκοσι. Σύµφωνα µε 
µια τέτοια κλασµατική οπτική του προφητικού καλενδρικού συστήµατος των 
Μάγιας, η έννατη κίνηση τότε θα είναι µόνο 234 ηµέρες που θα σχηµατίζονται 
από 13 διαφορετικούς περιόδους ουαξακλαχουκίν (uaxaclahunkin = 18 
ηµέρες). Αυτό τοποθετεί την αρχή του έννατου κύµατος στις 9 Μαρτίου 2011 
και την αρχή του προ-κύµατος (Συνειδητή Σύγκλιση) στις 17 Ιουλίου 2010. 
Αυτά είναι σηµεία στον χρόνο που αναµένεται να σηµαδεύουν σηµαντικές 
αυξήσεις συχνότητας και επιτάγχυνσης του χρόνου.  
 
 
Όσο πλησιάζουµε τον καιρό που όλα τα εννιά κύµατα, αναπτύσονται µε 
διαφορετικές ταχύτητες, θα φτάσουν στην ολοκλήρωσή τους ταυτόχρονα (στις 
28 Οκτωβρίου 2011, 13 Ήλιος/Ahau) θα υπάρξουν εποµένως πολύ 
πολύπλοκα µοτίβα που αυτά τα κύµατα θα δηµιουργούν επηρρεάζοντας το 
ένα το άλλο. Οι κύκλοι του Ιερού Ηµερολογίου των 260 ηµερών θα έχει ακόµα 
µια αναµφισβήτητη ενεργειακή ύπαρξη και έτσι αυτά, σαν µέρος αυτής της 
αλληλεπηρροής, θα συνεχίσουν την πυραυλική τους εκτόξευση προς την 
γέννηση του νέου κόσµου που άρχισε στις 9.9.9 (στις 9 Σεπτεµβρίου 2009, 
δείτε παρακαλώ το σχετικό άρθρο: 
http://mayanmajix.com/greek/9.9.9%20and%20the%20Mayan%20Calendar%
20greek.pdf). Για αυτό το λόγο οι ηµεροµηνίες της αρχής αυτών των δυο 
επόµενων κύκλων του Τζολ-Κιν, 27 Μαίου 2010 και 11 Φεβρουαρίου 2011, θα 
παραµείνουν επίσης σαν οι σηµαντικές στιγµές για τους εορτασµούς των 
ευθυγραµµίσεων µε το συµπαντικό σχέδιο και ενδεχοµένως πολύ σηµαντικές 
για την προετοιµασία της Συνειδητής Σύγκλισης και του βασικού έννατου 
κύµατος, αντίστοιχα.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετάφραση από το πρωτότυπο:  
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