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9.9.9 και το Ηµερολόγιο των Μάγιας 
Καρλ Γιόχαν Κάλλεµαν  

 
Ο αριθµός εννιά εµπλουτίστηκε µε ειδικούς προσδιορισµούς από πολλές 
πνευµατικές και θρησκευτικές παραδόσεις. Το εννιά ήταν ο αριθµός των 
Μουσών στην Ελληνική µυθολογία και εννιά ήταν οι κόσµοι στην 
Σκανδιναυική. Εννιά ήταν οι πόρτες στο άβατο ιερό του Ναού της Ιερουσαλήµ 
και ο µήνας του Ραµαζανιού είναι ο έννατος στο Μουσουλµανικό ηµερολόγιο. 
Επιπλέον τα µετρικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται από µεγάλη µερίδα του 
κόσµου σήµερα συµπεριλαµβάνει τα εννιά νούµερα και έτσι η απήχηση αυτού 
του αριθµού είναι βαθιά εµποτισµένη µέσα µας. Λοιπόν, στο ηµερολόγιο των 
Μάγιας ο αριθµός εννιά παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο. Το µόνο υπάρχον 
χειρόγραφο από τα αρχαία χρόνια που αναφέρεται στην «ηµεροµηνία του 
τέλους» του ηµερολογίου των Μάγιας, για παράδειγµα, περιγράφει Εννιά 
«θεότητες» οι οποίες θα κατεβούν τότε σαν το σηµαντικότερό της γεγονός.  
Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει µε µοντέρνες λέξεις ότι  Εννιά ενέργειες, 
(http://calleman.com/content/articles/the_tortuguero%20_monument.htm),  
(Το ίδιο κείµενο στα Ελληνικά: 
http://mayanmajix.com/greek/The%20Tortuguero%20Monument%206%20and%20the%20Mayan%20end%20date%20Greek.pdf ) 

ή Εννιά συµπαντικές δυνάµεις θα µπορούσαν εξ ολοκλήρου να υλοποιηθούν 
εκείνη τη χρονική περίοδο από τη στιγµή που οι αρχαίοι Μάγιας έβλεπαν τις 
χρονικές περιόδους σαν «θεότητες», ή κοσµικές δυνάµεις, είναι σαν εξελικτικές 
κυµατικές κινήσεις, που χτίζονται η µια πάνω στην άλλη και όπου τώρα 
προχωράµε πάνω στην όγδοη από αυτές και ετοιµαζόµαστε να µπούµε στην 
έννατη.  

 
 

Τα Εννιά Κοσµικά επίπεδα (Κάτω Κόσµοι) που σύµφωνα µε τη µοναδική υπάρχουσα 
περιγραφή σχετικά µε τη χρονολογία του τέλους του ηµερολογίου (µνηµείο 6 του 
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Τορτουγκουέρο) θα πραγµατοποιηθούν τότε. Τώρα είµαστε στο όγδοο επίπεδο (τον Γαλαξιακό 
Κάτω Κόσµο) και βαδίζουµε ολοταχώς προς το Έννατο και υψηλότερο επίπεδο, τον 

Συµπαντικό Κάτω Κόσµο. (Φωτογραφία της Πυραµίδας του Ιαγουάριου στο Τικάλ από τον 
συγγραφέα). 

 
Στην πραγµατοποίηση αυτών των εξελικτικών κυµάτων µπορούµε τώρα που 
πλησιάζουµε το Έννατο επίπεδο, να παρατηρήσουµε έναν καταπληκτικό 
συνχρονισµό. Αυτός είναι ότι η επερχόµενη ηµεροµηνία 9.9.9 (9η Σεπτεµβρίου 
2009 στο Γρηγοριανό ηµερολόγιο) συµβαίνει να συµπείπτει µε την αρχή ενός 
Κύκλου των 260 ηµερών του Ιερού Ηµερολογίου των Μάγιας. Εξ αυτού, σε 
αυτό το ηµερολόγιο που χρησιµοποιείται για 3000 χρόνια, η µοντέρνα 
ηµεροµηνία 9.9.9 έχει την ενέργεια του Χουν Ιµίξ, ή 1 Αλιγάτορας όπως λέει η 
µετάφρασή της, η οποία συµβαίνει να είναι και η πρώτη από τους ενεργητικούς 
της συνδιασµούς. Αν εξετάσουµε το τι αυτή η συγχρονιστηκότητα θέλει να µας 
πει, το πιο φυσιολογικό συµπέρασµα που θα έβγαινε θα ήταν το ότι, σε αυτή την 
ειδική ηµέρα καλούµαστε να εστιαστούµε στον αριθµό εννιά και ειδικότερα στο 
Έννατο επίπεδο του καλενδρικού συστήµατος των Μάγιας, του οποίου τον 
ερχοµό στην πραγµατικότητά µας θα ζήσουµε σύντοµα.   
 
Πιστεύω ότι πίσω από αυτές τις κοσµικές δυνάµεις, που οι περιόδοι 
ενεργοποίησής τους περιγράφονται από το ηµερολόγιο των Μάγιας, βρίσκεται 
ένα ευφυές σχέδιο για την ιστορία της ανθρωπότητας, το οποίο προέρχεται από 
µια ανώτερη πηγή και έχει φιλάνθρωπη πρόθεση. Το να το αντιληφθούµε αυτό 
σηµαίνει επίσης το να καταλάβουµε την σηµασία της καθοδήγησης που έχει να 
κάνει µε το πως να ακολουθούµε αυτό το σχέδιο, την οποία θα µπορούσαµε να 
αποκτήσουµε µε το ηµερολόγιο των Μάγιας. Αυτές οι εννιά κοσµικές δυνάµεις 
επηρρεάζουν και στη πραγµατικότητα κυβερνούν τη συλλογική µας συνείδηση 
και για αυτό έχουµε κάθε λόγο να δώσουµε προσοχή στο τι συµβαίνει σε αυτό 
το κοσµικό χρονικό σχέδιο.  
 
Οι συγχρονιστικότητες µπορούν συχνά να ερµηνευτούν µε διαφορετικούς 
τρόπους, αλλά αν είναι κραυγαλέες τότε πάντα αξίζουν την προσοχή µας. 9.9.9, 
τία εννιά στη σειρά, θα µπορούσαν για παράδειγµα να ειδωθούν σαν συµβολικά 
από τρεις κύκλους ιερού ηµερολογίου των 260 ηµερών τα οποία τώρα µε τρία 
βήµατα µας οδηγούν στην ολοκλήρωση του Έννατου επιπέδου της εξέλιξης το 
οποίο είναι το ανώτερό της επίπεδο. Με όλα όσα γνωρίζουµε αυτή η ανώτερης 
ενέργειας κατάσταση του σύµπαντος θα γίνει εφικτή µε την ενέργεια 
13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau - Αχάου / Ήλιος (το 13 και ο Ήλιος είναι 
σύµβολα της ολοκλήρωσης στο ηµερολόγιο των Μάγιας), στην Γρηγοριανή 
ηµεροµηνία 28 Οκτωµβρίου 2011. Αυτή η ανώτερη κατάσταση δεν σηµαίνει σε 
καµµιά περίπτωση το τέλος του κόσµου, αλλά µόνο το ότι όλες οι Εννιά 
κυµατικές κινήσεις έχουν τότε ολοκληρωθεί. Ίσως µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε την µεταφορά ότι πρόκειται τώρα να ανεβούµε τα τελευταία 
και δυσκολότερα σκαλοπάτια στη σκάλα µέχρι να ανεβούµε στην οροφή όπου 
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θα βρούµε µια νέα σταθερότητα κάτω από τα πόδια µας και ένα µέρος να 
ξεκουραστούµε.  
 
Ανεξάρτητα από το τι θα σηµαίνει αυτό το τελευταίο σκαρφάλωµα εµείς έχουµε 
λόγους να προσµένουµε µια άνευ προηγουµένου περίοδο αλλαγών σε µικρό 
χρονικό διάστηµα. Αυτό επειδή από τη µια πλευρά εισερχόµαστε στην τελική 
φάση του όγδοου επιπέδου της εξέλιξης και επειδή από την άλλη µια κυµατική 
κίνηση πολύ υψηλής συχνότητας, το Έννατο επίπεδο, θα έρθει να 
µεταµορφώσει ριζικά την συλλογική συνείδηση µε τέτοιο τρόπο όπου θα δούµε 
τον κόσµο µέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό φως. Αυτός είναι ο λόγος που 
στους επερχόµενους τρεις κύκλους του Ιερού Ηµερολογίου, που θα 
ακολουθήσουν µετά τις 9.9.9, θα πρέπει να δικτυωθούµε και να εστιάσουµε τις 
προθέσεις µας έτσι ώστε να συγκλίνουν προς τη γέννηση ενός καινούργιου 
κόσµου. Αυτό θα είναι πολύ σηµαντικό όσο υπάρχουν αρκετές πηγές που 
υποδεικνύουν ότι η έκτη νύχτα του Γαλαξιακού Κάτω Κόσµου, που αρχίζει στις 
8 Νοεµβρίου 2009, ίσως κινητοποιήση µια βαθειά κατάρευση στην παγκόσµια 
οικονοµία.  
 
Ο πρώτος από αυτούς τους 260-ηµερών κύκλους του Ιερού Ηµερολογίου, αυτός 
που βασικά αρχίζει στις 9.9.9 και συνεχίζει µέχρι τις 26 Μαΐου 2010, θα 
µπορούσε να ειδωθεί σαν µια περίοδος χτησίµατος προς το Έννατο επίπεδο που 
θα ευνοεί την προσευχή, τον διαλογισµό και τον νοητικό εστιαµό. 
Ενθαρρύνουµε τις δηµιουργίες κοινοτήτων, την διαδικτυακή εργασία και τον 
πνευµατικό συγχρονισµό, για αυτή την περίοδο του χρόνου, που είναι επίσης 
µια περίοδος πρακτικής φύσης. Ο δεύτερος κύκλος του ηµερολογίου των 260 
ηµερών που αρχίζει στις 27.05.10, θα αποτελέσει τον προποµπό της άφιξης του 
Εννάτου επιπέδου και το ξεκίνηµα αυτού του κύκλου θα σηµαδευτεί µε την 
Κοσµική Σύγκληση (  Cosmic Convergence) στις 17-18 Ιουλίου, ένα σηµαντικό 
σηµείο εστίασης για πνευµατικά προγράµµατα πρακτικής φύσης που θα 
προετοιµάσουν για τη γέννηση του καινούργιου κόσµου. Ο τρίτος κύκλος του 
Ιερού Ηµερολογίου των 260 ηµερών θα αρχίσει στις 11 Φεβρουαρίου 2011 και 
θα περιλαµβάνει την πραγµατική ενεργοποίηση του Ενάτου επιπέδου, τον 
Συµπαντικό Κάτω Κόσµο στις 8 Μαρτίου 2011. Αυτό ίσως να είναι το πιο 
δραµατικό από όλα τα τρία βήµατα αφού θα οδηγήσει στην εγκαθίδρυση της 
ανώτατης ενεργειακής κατάστασης του σύµπαντος στις 28 Οκτωβρίου 2011.  
 
Πιστεύω πως µέσω αυτών των τριών βηµάτων, τριών κύκλων του Ιερού 
Ηµερολογίου, αρχίζοντας στις 9.9.9: 1/Το χτήσιµο, 2/Προετοιµασία του Ενάτου 
επιπέδου και 3/Το Πραγµατικό Ένατο επίπεδο της εξέλιξης του σύµπαντος, το 
σύµπαν είναι σε θέση τώρα να παραδώσει αυτό που πάσχιζε να κάνει σε όλη τη 
µακρόχρονη πορεία, την εγκαθίδρυση ενός καινούργιου επιπέδου συνείδησης, 
µια συνείδησης ενότητας. Πιστεύω επίσης ότι το Ένατο επίπεδο σχεδιάστηκε 
ώστε να παράγει µια τέτοια συνείδηση ενότητας, η οποία θα µεταµορφώση όλες 
τις ανθρώπινες κοινωνίες. Για την ανθρώπινη φυλή θα σηµαίνει πολύ µεγάλες 
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προκλήσεις και ευκαιρίες. Αυτές οι αλλαγές όµως δεν θα συµβούν από µόνες 
τους και πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τα ίδια τα ανθρώπινα όντα που τότε 
ή που θα αντισταθούν σε αυτές ή που θα τις καλωσορίσουν. Από αυτή τη 
προοπτική θα πρέπει λοιπόν να δούµε την ηµεροµηνία 9.9.9 όχι µόνο µε 
αριθµολογική περιέργεια κάτι για εορτασµό, αλλά επίσης και σαν µια ευκαιρία 
για εµάς να εστιαστούµε στην συµµετοχή της ανθρωπότητας, εναγκαλίζοντάς 
τη, στη µεγάλης κλίµακας µεταµορφωτική διαδικασία, την οποία µας έφερε το 
Ενάτο επίπεδο του Σύµπαντος.  
 
Κάτι που θα έπρεπε να καταλάβουµε από την συνείδηση ενότητας του 
ηµερολογίου των Μάγιας είναι ότι θα δώσει ένα τέλος σε όλες τις µορφές 
εξουσίας από έναν άνθρωπο προς έναν άλλον και ειδικότερα για αυτές που 
πηγάζουν από τον αριστερό εγγέφαλο. Το τι θα προσοµοιάζεται αυτό είναι ότι 
τα εργαλεία της εξουσίας, όπως το παρών οικονοµικό σύστηµα, τα όπλα, εθνικά 
σύνορα και πολλές άλλες δοµές που διατηρούν την εξουσία, σε αυτή τη 
διαδικασία θα αρχίσουν να σείονται σαν αποτέλεσµα από αυτή την συνείδηση 
ενότητας που θα εµφανίζεται στην ύπαρξη και έτσι θα καταλήξει στη γέννηση 
ενός νέου κόσµου όπου µια θεϊκή αρµονία χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Αυτό το τέλος της κυριαρχικής εξουσίας θα επηρρεάση επίσης τις σχέσεις 
µεταξύ των φύλων σε παγκόσµια κλίµακα που το αποτέλεσµα αυτού θα είναι 
µια µοναδική εξύψωσή τους. Εξυπακούεται ότι, δεν θα υπάρχει ποτέ µετά 
οποιαδήποτε επιστροφή σε ότι ξέραµε. Αντ’αυτού θα πρέπει να πλησιάσουµε 
την γέννηση του καινούργιου κόσµου συνειδητά και µε την πρόθεση της 
συν-δηµιουργίας του στις θετικές έννοιές του και όχι απλά να αντιδρούµε στις 
διάφορες δυσκολίες που θα παρουσιάζονται. Πιστεύω πως µια τέτοια συλλογική 
πρόθεση συν-δηµιουργίας του νέου κόσµου θα είναι ο καλύτερος τρόπος να 
απαλύνουµε τις συνέπειες αυτών των δυσκολιών.  
 
Αν και το τι αρχίζει στις 9.9.9 είναι µόνο η φάση του χτισήµατος για το Ένατο 
επίπεδο, αυτή η ηµεροµηνία είναι αν µη τι άλλο ένα πολύ σηµαντικό σηµείο 
εστιασµού από τη στιγµή που η ουσία είναι ο προγραµµατισµός των 
συνεχόµενων προετοιµασιών για την ανάδυση αυτού του επιπέδου. Από αυτό 
βγαίνει ότι τα περισσότερο πρακτικά πραγράµµατα που θα αρχίσουν να 
πραγµατοποιούνται στην Κοσµική Σύγκλιση στις 17-18 Ιουλίου 2010, όπως 
δείχνη και η ονοµασία αυτής της εκδήλωσης, θα πρέπει να βασιστούµε σε µια 
κατανόηση του ότι το ίδιο το πλαίσιο της ανθρώπινης ύπαρξης και συνείδησης 
θα εξαπλωθεί δραµατικά. Η εξάπλωση της ανθρώπινης συνείδησης είναι αυτή 
που θα φέρει την οικονοµικο-κοινωνική µεταµόρφωση σε µια εποχή όπου οι 
δυσκολίες των παλιών συστηµάτων θα προσµένονται να είναι πολύ τραυµατικές 
ακόµα και για τα έθνη που θεωρούνται σήµερα σαν πλούσια. Καθώς το Ένατο 
επίπεδο τελικά ενεργοποιήτε οι προσωπικότητές µας θα εκλεπτυστούν σε ένα 
ευρύ πνευµατικό πλαίσιο.  
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Αυτό το άρθρο έρχεται πολύ αργά για να εµψυχώση τους ανθρώπους, έγινε 
περισσότερο για να εστιαστούµε και να αποδώσουµε την πρόθεσή µας µαζί για 
το µέλλον. Όπως και να έχει, πολλοί θα γιορτάσουν την ηµεροµηνία 9.9.9 
παρ’όλα αυτά (δείτε για παράδειγµα http://www.fredpajorden.se/sida21.html ). Ο 
σκοπός αυτού του άρθρου µου είναι λοιπόν µόνο να πληροφορήση αυτούς που 
θα γιορτάσουν αυτή την ηµεροµηνία όπως και νά’χει, ότι όντως αυτή δεν είναι 
µόνο µια αριθµολογική ιδιοτροπία στο Γρηγοριανό ηµερολόγιο, αλλά ότι η 
ηµεροµηνία παίζει έναν πρωτοφανή αντικειµενικό ρόλο στο κοσµικό σχέδιο 
όπως µπορούµε να το καταννοήσουµε αυτό από το ηµερολόγιο των Μάγιας, 
οδηγώντας κατευθείαν στην γέννηση ενός καινούργιου κόσµου µέσω του 
Ένατου επιπέδου, 9.9.9. Είναι µια ιδανική περίοδος να συµετέχουµε σε 
προσευχές και διαλογισµούς µε εστιαµένη πρόθεση στη συν-δηµιουργία ενός 
νέου και καλύτερου κόσµου. Βοηθητικά εργαλεία για διαδυκτύωση και 
επικοινωνία µε εστιασµό στην Κοσµική Σύγκλιση στις 17-18 Ιουλίου του 2012, 
θα αναπτυχθούν όσο προχωράµε. Η 9.9.9 ας ειδωθεί σαν η επικεφαλίδα και το 
µετριοπαθές µυητικό κάλεσµα για συν-δηµιουργία της γέννησης ενός 
καινούργιου κόσµου.  
 
Μαλµόε, 6 Σεπτεµβρίου 2009 (11 Πυρόλιθος / Έτζναµπ / Etznab)  
Καρλ Γιόχαν Κάλλεµαν 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετάφραση: Φώντας T. - για την ιστοσελίδα:  
http://mayanmajix.com/greek/greek.html  

10.09.09 (2 Ik/Άνεµος) 


