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Het scheppen van de intentie voor het eenheidsbewustzijn van de Negende golf
van de Maya kalender!

                                       Artikel geschreven door Carl Johan Calleman
                                                            Vertaling Phil den Ouden

Hoofdpunten:

 De Maya kalender gaat over jou.

 Volgens de oude Maya wordt de schepping van het universum beïnvloed door
negen golven.

 We naderen nu het einde van de achtste golf, en bovendien begint de activering
van het negende en hoogste niveau, dat de evolutie van het universum tot voltooiing
brengt.

 Dit negende niveau van het universum is ontworpen om eenheidsbewustzijn te
ontwikkelen.

 De manifestatie van het eenheidsbewustzijn dat door het negende niveau ontstaat,
vereist de intentie van de mens om dit ook mede te scheppen.

 De Bewuste convergentie van 17 en 18 jul 2010, is bedoeld voor degenen die bereid
zijn om hun intentie te richten op het scheppen van een eenheidsbewustzijn tijdens de
negende golf van het Maya kalender systeem.
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Het scheppen van de intentie voor de eenheid van bewustzijn
in de Negende Golf van de Maya kalender!

In de afgelopen tijd is er een opmerkelijke toename in de belangstelling voor de Maya kalender
ontstaan en vooral voor de einddatum ervan en velen vragen zich af wat deze einddatum ons te
zeggen heeft over de toekomst. 
Merkwaardig genoeg vragen veel mensen zich dit af, alsof het antwoord eigenlijk niets met hen,
of de keuzes die ze maken, te maken heeft. Weinigen hebben overwogen dat de voltooiing van
het kosmische plan, van hen vereist dat ze de rol van mede schepper van dit goddelijk plan
gaan vervullen. Dat wil niet zeggen dat de mens wat dan ook kan scheppen op welk moment
dan ook. De bewustzijnsgolven die door de Maya kalender zijn gegeven, bepalen nog steeds
het kader van ons bestaan en wat we wel of niet kunnen scheppen in een gegeven tijdsperiode.
Alleen de schepping die in overeenstemming is met een nieuwe golf zal begunstigt worden en
dit zal opnieuw duidelijk worden als we de negende en hoogste bewustzijnsgolf van de Maya
kalender binnengaan. Het is dus noodzakelijk ons af te vragen wat voor bewustzijn deze
negende golf zal doen ontstaan en wat het van ons vereist om medescheppers te worden met
deze golf.

Om hier op in te kunnen gaan moeten we de oude Maya’s raadplegen en kijken naar de enige
inscriptie die het einde van hun kalender beschrijft: het Tortuguero Monument no 6.  
Deze inscriptie zegt dat op het moment van het einde van de kalender, de negen treden
eenheid, Bolon Yookte (Fig1) neer zal dalen” 1). In gewone taal betekent dit dat de combinatie
van negen kosmische krachten, negen golfbewegingen, zich gezamenlijk en geheel zullen
manifesteren. 
In deze oude manier van de Maya’s om naar de betekenis van het einde van de kalender te
kijken, is niets dat het einde van de wereld aangeeft.  Het einde van de kalender is eerder de
voltooiing, de vervulling van evolutieprocessen die bezig zijn sinds het begin der tijden en de
wereld gebracht hebben tot wat zij nu is.

Deze negen kosmische krachten, zijn de Negen Onderwerelden van de evolutie, ieder met
dertien energieën waaruit de Maya kalender bestaat. Het is een systeem dat belangrijke
biologische en historische gebeurtenissen inzichtelijk maakt. De verschillende opeenvolgende
golven ontwikkelen ieder een ander bewustzijnskader en op dit moment worden we het sterkst
beïnvloed door de achtste golf. Het is echter de negende en hoogste golfbeweging die de
uiteindelijke verandering naar het eenheidsbewustzijn teweeg zal brengen en die culmineert als
de kalender ten einde komt. Ik denk dat het uiterst belangrijk is om te bedenken dat deze negen
kosmische krachten niet afzonderlijk van de mens uitgaan, maar dat zij op ons inwerken en
daarom zullen zij zich alleen manifesteren in zoverre de mens zich er op afstemt. Ik denk dat we
ook moeten bedenken dat het mede scheppen van dit hoogste niveau van ons vereist dat we
ons er werkelijk  mee verbinden. In de voorbereiding op deze nogal geheimzinnige negende golf
wil ik de viering van de Bewuste Convergentie van 17-18 juli 2010, aanbevelen als een richtpunt
om ons af te stemmen op de hoogste en beslissende negende golf van de Maya kalender.

Veel mensen hebben een intuïtief gevoel dat het einde van de Maya kalender een verandering
in het bewustzijn te weeg zal brengen. Maar zelden wordt duidelijk uitgesproken of precies

2



verklaard wat de bron is van een dergelijke verandering, hoe die zal plaatsvinden of van welke
aard die zal zijn. Misschien zijn bewustzijnsveranderingen toch iets minder geheimzinnig dan
veel mensen denken. Bewustzijnsveranderingen hebben plaats gevonden vanaf het begin der
tijden en gaan door op ieder moment als er een belangrijke energieverandering in de Maya
kalender is, zoals b.v. tussen ieder van de DAGEN of de NACHTEN.

Fig.1 De Kosmische Piramide, of de Negen-treden-god (Bolon Yookte), wiens negen golven
zich gelijktijdig zullen manifesteren als de Maya kalender ten einde komt.

Ondanks al deze voorgaande veranderingen in de kosmische geschiedenis, denk ik dat er iets
heel bijzonders en betekenisvol is met betrekking tot het nieuwe bewustzijn dat verwacht wordt
door de Negende golf te ontstaan.
Voor zover we weten is het bedoeld om  een verandering naar eenheid van bewustzijn te
brengen, waarbij de mens niet langer overheerst zal worden door een donker filter (zie Fig 2).
Met andere woorden zullen we transparant worden en ik geloof dat dit het bijzondere bewustzijn
is – de werkelijkheid te zien  zoals zij is, zonder afgescheiden te zijn-  waar zo velen op wachten.
Niet zomaar een bewustzijn, maar een dat de tegenstellingen van het verleden overstijgt en de
mens helpt de eenheid in alle dingen te zien. De reden waarom een dergelijk bewustzijn een
zegen voor onze planeet en de mensheid kan zijn is, dat het een bewustzijn is dat alle
afgescheidenheid trancendeert (tussen man en vrouw, de mens en de natuur, de heerser en de
onderdaan, oost en west etc). 
Ik geloof dat zonder de openbaring van deze bewustzijnsverandering, de wereld vroeg of laat
ten gronde gaat. Mensen met een dualistisch en scheidend bewustzijn zijn een soort
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kankercellen in het lichaam van de Aarde, met weinig betrokkenheid op het grotere geheel en
zullen uiteindelijk de ineenstorting van het ecosysteem veroorzaken. 
Alleen een verandering naar eenheidsbewustzijn kan voorgoed de ongebreidelde uitbuiting van
de Aarde stoppen en ons op een dieper niveau leren begrijpen dat we deel zijn van de
schepping en er in harmonie mee moeten leven. 
Maar zal een dergelijke verandering vanzelf gaan?

Fig 2. Yin/Yang-polariteiten van de menselijke geest, veroorzaakt door de Vijf Hoogste Golven
van de Kosmische Pyramide (Bolon Yookte).

Zoals hier boven al gezegd is, hebben de veranderingen van het bewustzijn hun oorsprong in de
resonantie met de kosmische krachten die door de Maya kalender beschreven worden. 
En hoewel sommigen een veranderde bewustzijnstoestand ervaren kunnen hebben zal die
alleen dan permanent kunnen worden, als de verandering veroorzaakt wordt in
overeenstemming met het kosmische plan, zoals dat met de Maya kalender duidelijk wordt.
Alleen met de negende golf kan de verandering naar het eenheidsbewustzijn beschouwd
worden als iets dat nu aan de orde is. Dit is de golf die alle vorige evoluties van de mensheid
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voltooit en de brug zal bouwen die ons instaat zal stellen de nieuwe wereld binnen te gaan die
zal volgen na het einde van de Maya kalender.

Daarnaast weet degene die de Maya kalender bestudeert dat de mens er in resonantie mee
moet leven opdat een bewustzijnsverandering plaats kan vinden en ook op enig moment
onbewust de keuze gemaakt moet hebben om er mee op een lijn te komen. Daarom zal een
grootschalige bewustzijnsverandering niet plaats kunnen vinden tegen de wil van de mens zelf.
Vooral op de hoogste niveaus van de evolutie, zoals de negende, kan het alleen plaats vinden
bij mensen die er voor gekozen hebben om als mede scheppers te werken. Jammer genoeg zijn
veel mensen gaan geloven dat er een fysieke gebeurtenis plaats zal vinden, zoals b.v. een pool
kanteling, Nibiru, Zonnevlammen, of een galactisch alignement, wat resulteert in een passieve
houding waardoor de Maya kalender krachteloos lijkt en de gebeurtenissen buiten de invloed
van de mens plaats vinden. Ik geloof echter met de Hopi Indianen dat  “wij degenen zijn waarop
wij gewacht hebben”. Als we het besluit er toe nemen, kunnen we mede schepper zijn van
het eenheidsbewustzijn met de negende golf. 

Vele lezers van dit artikel kunnen ervaren hebben dat er verschillende geestelijke methoden,
helende technieken en methoden voor persoonlijke ontwikkeling zijn die inderdaad tijdelijke
veranderingen in het bewustzijn teweeg brengen met daarbij een eenheidsbeleven van alle
dingen. Maar wat lijkt te ontbreken bij dergelijke transformaties om op grote schaal een positieve
rol te spelen is de betrokkenheid van een kritieke hoeveelheid mensen om een wereld te
scheppen die gebaseerd is op een dergelijk eenheidsbewustzijn. De gedachte achter de
Bewuste Convergentie op 17/18 Juli 2010 is er op gericht om dit te doen. Er is immers altijd een
ding dat in onze macht ligt om te doen –en in de macht van alle mensen om te doen- en dat is
om de intentie te ontwikkelen om het eenheidsbewustzijn te scheppen en uit te dragen. Zoals
degene die bekend is met de wet van de aantrekking weet, begint iedere manifestatie met een
intentie en zonder een intentie is er geen resultaat. De Bewuste Convergentie – de golf van
eenheid- is daarom bestemd voor iedereen die de intentie heeft om het eenheids-
bewustzijn te beleven.   (Het kan belangrijk zijn om er op te wijzen dat het hier niet gaat om de
intentie van een bewustzijnsverandering, maar om de eenheid van het bewustzijn).
Het is bedoeld voor degenen die uit hun innerlijk kunnen zeggen: “Ik heb de intentie om het
eenheidsbewustzijn uit te dragen”. Waar je ook in gelooft, welke wereldbeschouwing je ook hebt,
het blijft in je macht om een dergelijke verandering voor jezelf of anderen teweeg te brengen. De
hier voorgesteld data zijn de juiste om de intentie te hebben om dit te doen, zodat het kan leiden
tot de manifestatie van de negende golf in overeenstemming met het kosmische plan. Zonder
een dergelijke wijdverbreide intentie is het twijfelachtig of er ooit een dergelijke verandering in
het bewustzijn op deze planeet plaats zal vinden, individueel of in collectiviteit.

Op grond van het scheppen van een dergelijke intentie tijdens de Bewuste Convergentie is het
waarschijnlijk dat mensen ceremonies willen voltrekken of geestelijke handelingen willen
verrichten, die dit eenheidsbewustzijn tot uitdrukking kunnen brengen om op wat voor manier
dan ook, de resultaten blijvend te doen zijn. De Bewuste Convergentie moeten we zien als
het begin van een proces naar een verdiept eenheidsbewustzijn dat nooit ophoud. 
Dit is de soort toewijding die ik denk dat nodig is. Voor hen die het kosmische plan willen
vervullen zou de Bewuste Convergentie het startpunt kunnen vormen om de negende golf mede
te scheppen, iets wat we nimmer zouden willen missen. Door vanaf dit moment de Maya
kalender dagelijks te volgen binnen het kader van de Negende golf, kan op zichzelf al een
belangrijke factor zijn voor het ontwikkelen van het eenheidsbewustzijn. Alleen met ‘deadlines’
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worden projecten werkelijkheid en de kalender verschaft ons een tijdskader waarbinnen dit
bereikt kan worden.

Het lijkt belangrijk te zijn dat de manifestaties die verbonden zijn met de Bewuste Convergentie,
zorgvuldig worden voorbereid om dit nieuwe eenheidsbewustzijn tot uitdrukking brengen zodat
het niet zomaar gedachteloze uitdrukkingen zijn van de oude wereld waarin we geleefd hebben.
Als bijvoorbeeld artistieke uitvoeringen deel zijn van de viering, is het belangrijk om zich af te
vragen of zij het gevoel van eenheid van allen, versterken of dat zij een gevoel van scheiding
tussen de artiest en het publiek vergrootten. Het zelfde kan gezegd worden van de uitvoering
van ceremonieën als de uitvoerder daarvan niet echt deel er van is. Een goed voorbeeld van
een ceremonie die uitdrukking is van het eenheidsbewustzijn is in mijn voorstelling als Jack Sully
in de film Avatar opgenomen wordt als lid van het volk van Pandora. Bovendien als voor het
scheppen van het eenheidsbewustzijn waardevolle geestelijke handelingen worden gebruikt,
moet men overwegen of niet terzake doende verheerlijking van de stichters of van gurus
buitengesloten kunnen worden. Misschien zijn stille en bescheiden vieringen de krachtigste
manifestaties van het eenheidsbewustzijn. Het is hoe dan ook belangrijk dat de deelnemers
handelen naar hun woorden en geen dominante structuren scheppen. Hoe dit te doen, zulle de
plaatselijke organisatoren zelf moeten beslissen. Ik wil er hier alleen de nadruk op leggen om dit
onderwerp met een frisse blik en zorg voor detail te benaderen.

De titel Bewuste Convergentie gaat terug naar de Harmonische Convergentie, een bewustzijns-
verhogende bijeenkomst op 17/18 Augustus 1987 (1 Imix and 2 Ik) en daarom is het belangrijk
om de relatie tussen beiden aan te geven en waarom er na zoveel jaren een tweede is, op 17/18
Juli 2010 (13 Eb en 1 Ben (2). De belangrijkste obereenkomst tussen de beide convergenties is
dat zij (in principe) op het moment van verdubbeling van de 8e  en 9e golfbewegingen van de
Maya kalender en dus energie veranderingen van deze golven weergeven die de respectivelijke
bewustzijnstransformaties aangeven. Met andere woorden: Wat de Harmonische
Convergentie betekende voor de kwantumverandering van de achtste golf, betekent de
Bewuste Convergentie voor de kwantumverandering van de negende golf  3). 
(Het kan dus ook begrepen worden als een tweede Harmonische convergentie). Als we in
vergelijking kijken naar de zevende golf en zijn pre-golf (zie fig 3) zien we dat het zoveel
betekent voor de voorbereiding op de negende golf, wat de Europeesche Renaissance
betekende voor de kwantumsprong van de moderne wereld van het industrialisme. Wat nu
anders is en een uitdaging is voor de Bewuste Convergentie, is dat deze stap niet zozeer in het
belang van het individu, maar van de gehele mensheid genomen wordt. 

Gezien vanuit deze parallellen  (Fig 3) kunnen we zien dat de Kosmische Convergentie op
zichzelf nog niet het begin is van de negende golf, die niet begint voor 9 maart 2011 (4). Deze
viering start daar en tegen een golf, een voorafgaande golf die de weg baant voor de negende
golf en er direct naar toe leidt. De bewuste Convergentie is dus heel belangrijk als het punt om
de intentie tot het eenheidsbewustzijn te scheppen ook als dit pas volledig ontwikkeld wordt, in
de latere negende golf. Mogelijk zal het de laatste kans zijn voor de mensheid om een dergelijke
intentie neer te zetten, die bijna uit noodzaak moet bestaan als we onszelf boven de
economische chaos willen verheffen die we in de komende tijd kunnen verwachten.  
In mijn visie ligt de hoop voor de toekomst eerder om te leren te surfen op deze negende
golf om zo te transcenderen, dan gevangen te raken in allerlei dualiteiten en conflicten
van de lagere Onderwerelden. 
Als dit zo is, dan kunnen we ook veel tegenstand tegen de Bewuste Convergentie verwachten
uit de hoek van al deze krachten die de ego gerichte akties van de oude wereld verdedigen
samen met de grote hiërarchieën die hieruit zijn ontstaan.  Als een klein voorbeeld valt de
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commerciële media industrie rond “2012”te noemen, waarbij gespeculeerd wordt wat er gaat
gebeuren, alsof dit niet afhankelijk is van de creatieve richting die mensen kiezen.
Vanzelfsprekend worden we ook geconfronteerd met ons eigen cynisme en onze apathie t.o.v.
de toestand in de werelden gedachten zullen bij ons komen zoals: “Dit is niet mogelijk”; “de
wereld zal niet veranderen”, etc. en het is juist om die reden dat een sterke keuze gedaan moet
worden.

De Bewuste Convergentie is bedoeld om een alles omvattende gebeurtenis te zijn, die door
iedereen omarmd kan worden die zich richt op het te voorschijn komen van het
eenheidsbewustzijn, ongeacht zijn of haar mening over de Maya kalender of wat dan ook. Het
gaat over het positieve gebruik van de  mogelijkheid en daarom vraagt de deelname enkel het
inzicht dat de bewustzijnsverandering voort moet komen uit het evolutieproces waar we op dit
moment deel van uitmaken. De verandering naar het eenheidsbewustzijn is niet zomaar iets dat
op een bepaalde dag uit de hemel komt vallen, maar kan alleen ontstaan vanuit het moment
waar we ons nu in bevinden. Het is een fundamenteel kenmerk van de wet van aantrekking dat
de voorzienigheid alleen in actie komt als je zelf toegewijd bent en in zoverre de verbintenis met
de overgang naar eenheidsbewustzijn niet al eerder op een grote schaal zichtbaar was of al
eerder voorgesteld werd.

Opdat deze gebeurtenis succesvol kan zijn, in het doen ontstaan van de intentie voor de
verandering van het bewustzijn  van de negende golf is een massale deelname zeer wenselijk,
ook in de voorbereidende stadia. De voorbereiding moeten gedeeld worden door de miljoenen
die het voornemen hebben dat deze verandering van het bewustzijn plaats kan vinden. Om het
tot stand te brengen zal een gemeenschappelijke inspanning noodzakelijk zijn en zelfs het
maken van de keuze om deel te nemen is deel van het scheppen van de intentie die hier
besproken is. 
Er zal een grote behoefte zijn aan mensen om initiatieven te nemen en de roep voor de
Bewustzijnsconvergentie te verspreiden over de hele wereld.  Het is belangrijk om organisaties
te benaderen om het te omarmen . Dan zal de behoefte bestaan voor mensen om hun unieke
bijdrage te leveren op de publieke websites , de sociale media en andere netwerken. Er zal ook
de behoefte zijn aan de financiering van de vele aspecten van de activiteiten en voor
medewerkers, hetgeen gedaan kan worden op www.CommonPassion.org , een instelling zonder
winstoogmerk. Ook is er de behoefte voor de planning van gebeurtenissen en het maken van
een netwerk hier tussen. Individuen en organisaties die willen deelnemen in dit wereld
programma worden uitgenodigd om aan de discussie over de details van de gedeelde intentie
deel te nemen en om in contact te komen met anderen in de wereld die ook bezig zijn met het
tot stand bregen van deze intentie-golf van het eenheidsbewustzijn. Een discussieforum is
opgericht op: http://forum.commonpassion.org/viewforum.php?id=50 

Zelf ben ik van mening dat dit de laatste kans voor de mensheid is om zich werkelijk af te
stemmen op het kosmische plan. Het is nu of nooit en als je denkt dat de kosmische convergentie
niets met jou te maken heeft, heb je de Maya kalender waarschijnlijk niet grondig genoeg
bestudeerd en dus kan er geen sprake van jou deelname zijn in de transformatie van de wereld,
als de Maya kalender eindigt. De uiteindelijke neerdaling van Bolon Yookte, de Negen Golven (De
Negen Heren van de Tijd, of de Negen Onderwerelden of hoe je ze ook wil noemen) staat te
gebeuren en het is niet zonder redenen dat het getal negen heilig is in zoveel geestelijke
stromingen. Negen is het noodlots getal van de mensheid en daarom zal het jou eigen keuze zijn
of je deel wil uitmaken van degenen die medeschepper zijn van dit noodlot.

Carl Johan Calleman, Stockholm, 11 Ahau (7 Maart 2010.)
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Fig 3. De drie hoogste golven van de kosmische piramide en hun voorbereidende golven (op
verschillende schaal). Voorbeelden van hoe de waarneming van het begin van de voorafgaande
golf, de volledige golf voorbereidt. Bedenk hoeveel uitvindingen (op papier) door Leonardo da
Vinci werden gedaan rond 1498 die daarmee vooruit liepen op de echte industriële revolutie van
de 7e golf of hoe de Harmonische convergentie vooruit liep op de toegenomen belangstelling voor

de Maya kalender tijdens de 8e golf  .

Carl Johan Calleman heeft een doctoraat in de Biologie van de Universiteit van Stockholm en is
een Senior onderzoeker geweest in de universiteit van Washington en van Seattle en was een
kanker expert voor de WHO. Hij is de schrijver van het boek The Purposefull Universe (Inner
Traditions 2009), uitgegeven door Ankh Hermes onder de titel Doelgerichte Evolututie, mei 2010;
een boek dat een nieuwe theorie voor de biologische evolutie formuleert gebaseerd op de

kosmische levensboom. Nu geeft hij les aan de Internationale Metafysische Internet Universiteit   
(http://www.intermetu.com.)/

Hij hield zijn eerste lezing met het onderwerp van het einde van de Maya kalender , in 1979 en hij
is de enige wetenschapper die de betekenis van de Maya kalender heeft bestudeerd (veel
beroeps Mayanisten hebben de kalender als zodanig bestudeerd maar niet haar realiteitsbasis in
de biologische en historische evolutie). Hij is onder andere de auteur van Solving the Greatest
Mystery of our Time: The Mayan Calendar (Garev 2001) en van The Mayan Calendar and the
Transformation of Conciousness (Inner Traditions 2004) uitgegeven door Ankh Hermes: De Maya

kalender en de Transformatie van het Bewustzijn. 

Zijn website is: www.calleman.com .
Hij is ook verbonden met de websites:
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www.mayanmayix.com,  http:/mayaportal.lucita.net en www.shiftoftheages.com .

Aantekeningen

1;)
Zie bijvoorbeeld mijn artikel over het Tortuguero monument :

http://www.calleman.com/content/articles/the tortuguero%20 monument.htm
  

2) ;
De Bewustzijnsconvergentie is niet gebaseerd op Tzolkin dagen, maar eerder op de fracturele
tijdsversnelling van de negen golven. Toch mogen we wel aandacht geven aan de Tzolkin dag van
de gebeurtenis. 17 Juli 2010 is 13 EB, een van de meer geheimzinnige dagtekens die wordt
vertaald als de weg, of als gras en omdat het verbonden is met het getal 13, is deze dag heel
typerend voor het Eb dagteken. De weg verwijst meestal naar de levensweg of de weg naar de
top van de kosmische piramide en gras verwijst naar basis gebeurtenissen. Mensen die in dit
dagteken geboren zijn zijn bezorgd tot in zeven generaties in de toekomst, zij doen veel goeds
maar willen niet graag in de schijnwerpers staan.

3 ;)
Dit is niet zoals de Harmonische convergentie oorspronkelijk begrepen werd door Tony Shearer
en José Argüelles. Shearer, die een Indiaan was, die als eerste met de datum kwam, zag de
Harmonische convergentie als het eindpunt van de Dertien Hemelen, die begonnen in 843 en van
de Negen Hellen (52 jaar perioden) die volgden op de landing van Hernando Cortez in Vera Cruz
in 1519. Argüelles bevorderde deze idee in de Mayan Factor. Hoewel dit misschien als een
leidende voorspelling gediend heeft die er intuïtief toe voerde dat de datum voor de Harmonische
Convergentie op 16-17 Augustus werd vastgesteld, (1 Alligator en 2 Wind) ben ik van mening dat
dit nauwelijks een theoretische onderbouwing biedt waarom deze dagen belangrijke energie
vertegenwoordigden. Zo werd de Harmonische Convergentie eerder mythologisch dan
wetenschappelijk vastgesteld want in die dagen was de kennis van de realiteitswaarde van de
Maya kalender nog geheel onbekend.

Nu weten we uit de Maya bronnen dat 13+9 niet als een lineaire volgorde beschouwd moet
worden maar dat ieder van de Negen Onderwerelden was opgebouwd uit Dertien Hemelen.
(Volgens de Maya Boeken van Chilam Balam “grepen de Negen heren van de tijd, (Bolon-tiku) de
Dertien heren van de tijd (Oxlahun-ti-ku)” en daardoor heeft de schepping eerder een
geïntegreerde piramidale structuur, dan een lineaire. Of mensen zich er van bewustzijn of niet, de
gehele evolutie van de kosmos is sedert de oerknal zorgvuldig gepland in het licht van de Maya
kalender en bevestigd door zeer veel empirisch bewijs.

4;)
Ik heb waarschijnlijk zelf bijgedragen tot de heersende verwarring wat de begin datum betreft van
de Universele golfbeweging, waarvan ik verschillende data gegeven heb. We weten dat de
kalender zich ontwikkelt op grond van negen golfbewegingen, waarbij de langste terug gaat tot het
begin van het universum. Zij verschillen ieder van elkaar met een factor twintig. Volgens een
dergelijke fracturale visie van het profetische Maya kalender systeem, zou de laatste golf enkel
234 dagen duren, bestaande uit 13 verschillende uaxaclahunkin (18 dagen) perioden. Dit plaatst
het begin van de negende golf op 9 Maart 2011 en dat van de voorbereidende golf (Bewustzijns
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Convergentie) op 17 juli 2010. Deze punten in de tijd zullen waarschijnlijk belangrijke toenames in
frequentie en tijdsversnelling genereren.

Nu we het moment naderen waarop alle negen golven, die met verschillende snelheid zich
ontwikkelen zich tegelijkertijd zullen manifesteren  (28 oktober 2011, 13 Ahau) zijn er bijzonder
complexe overlappende patronen van deze golven. De Heilige Kalenderronden van 260 dagen
zullen nog steeds een duidelijke energie genereren en zo zullen deze als deel van deze
overlapping de drietrapsraket in de nieuwe wereld die begon op 9.9.9. ( 9 September 2009)

vormen .
http://www.calleman.com/content/articles/999 and_the_mayan_calendar.htm
Omdeze reden zijn de data voor de twee volgende Tzolkin ronden 27 Mei 2010 en 11 Februari
2011 belangrijke momenten voor het vieren van de overeenstemming met het kosmische plan en
in beginsel ook heel erg belangrijk voor respectievelijk de voorbereiding op de Kosmische
Convergentie en de negende golf.
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