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Τα Νέα της Μετακίνησης των Εποχών Ανανέωση της  

22 Οκτ. 2009  
 
 
Αγαπητή Κοινότητα της Μετακίνησης των Εποχών,  
 
 
Σε αυτή την έκδοση, παρουσιάζουµε το νέο µήνυµα σε µορφή µικρής ταινίας του 
Περιπλανόµενου Λύκου (στα Ελληνικά: 
http://www.youtube.com/watch?v=x5umWaZnpjk), θα σας προµηθεύσουµε µε τον 
σύνδεσµο για την ιστοσελίδα της τελευταίας µας τηλεδιάλεξης, να πληροφορήσουµε 
κάπως για τους σκοπούς µας και την πρόοδό µας και να προσφέρουµε µερικές 
συµβουλές για το πως µπορείτε να βοηθήσετε. Σε µελλοντικές ανακοινώσεις θα σας 
προµηθεύσουµε µε πληροφορίες για τρόπους να πλοηγήσετε την Μετακίνηση, 
οραµατικά άρθρα από τους πρωτοστάτες στο κίνηµα της Μετακίνησης, τρόπους για 
να ζούµε στον νέο Ήλιο και άλλα.  
 
 
1. Μαγνητοσκοπώντας την πρώτη µας Τηλεδιάλεξη στις 15 Οκτωβρίου 2009: 
Μετά από µερικές τεχνικές δυσκολίες και πολλά ευχαριστώ στον Μάκα από το 
Σασκατσεβάν, είµασταν σε θέση να ανεβάσουµε στο ίντερνετ τον φάκελλο ήχου της 
οµιλίας µας, τον οποίο µπορείτε να ακούσετε (στα Αγγλικά) εδώ:  
 
http://www.talkshoe.com/tc/66639  
 
Πηγαίνετε στα «Περασµένα Επεισόδια» (“Past Episodes”). Εκεί είναι που θα βρήτε 
όλες τις καταγραφές µετά από µελλοντικές παρουσιάσεις, που δεν θα µπορέσετε να 
ακούσετε ζωντανά. Μέσω αυτού του συνδέσµου, θα µπορέσετε να τις ακούσετε από 
οπουδήποτε στον κόσµο και δωρεάν µέσω του ιστότοπου, είτε ζωντανά είτε µετά την 
µετάδωση.  
 
 
2. Η επόµενή µας µετάδωση θα είναι µια Πλανητική Αρµονία καλωσορίζοντας το 
ξεκίνηµα της Έκτης Νύχτας του Ηµερολογίου των Μάγιας και, προµηθεύοντας µια 
σταθερή ισχύ Θεϊκής Αγάπης και Ισορροπίας σαν αντίποδα της καταστροφικής 
ταινίας περί συντέλειας του κόσµου: «2012: Ποιός θα επιβιώση;» που θα προβληθεί 
παγκοσµίως τον Νοέµβρη. Αυτή η τηλεδιάλεξη θα γίνει από τον Τζόσεφ Ρ. Γκίοβ, τον 
∆ιευθυντή Παραγωγό της ταινίας Η Μετακίνηση των Εποχών (Shift of the Ages) 
και δηµιουργό της ιστοσελίδας Κοινό Πάθος (CommonPassion.org) την Πέµπτη 5 
Νοεµβρίου στις 21:00 µε ώρα Ανατολικού ηµισφαιρίου ή στις 2:00 ώρα Γκρήνουϊτς. Ο 
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∆ρ. Καρλ Γιόχαν Κάλλεµαν ίσως να είναι µαζί µας στον αέρα, αλλά δεν έχει ακόµα 
επιβεβαιωθεί. Παρακαλώ σηµειώστε την ηµεροµηνία. Οι λεπτοµερειες για την 
τηλεδιάλεξη θα ακολουθήσουν σύντοµα στις επόµενες ηµέρες.  
 
 
3. Μια καινούργια ταινία µικρού µήκους από τον Περιπλανόµενο Λύκο (∆ον 
Αλεχάντρο) µε τον τίτλο «∆ηµιουργία» δηµοσιεύτηκε και µπορείτε να την 
παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα Η Μετακίνηση των Εποχών. Στο µήνυµα της 
ταινίας ο Περιπλανόµενος Λύκος µιλάει για «Τους Παπούδες από τα Αστέρια» και την 
προέλευση της σχέσης των Μάγιας µε τον χρόνο και την δηµιουργία. Το επόµενο 
µήνυµα του Περιπλανόµενου Λύκου στον κόσµο θα είναι «Οι Παρεξηγήσεις» και θα 
είναι στην διάθεσή σας να το δείτε την επόµενη εβδοµάδα περίπου.  
 
 
4. Η Τελετή της Φωτιάς και της Πρόθεσης των Κρυστάλλων των Πεσβύτερων 
των Μάγιας θα αρχίσει να αποστέλεται στους Εθνικούς και τους Πλανητικούς 
Πρεσβευτές στις αρχές του ∆εκεµβρίου. Θα ενδυναµώσουµε αυτούς τους 
κρυστάλλους οµαδικά ώστε να εκπληρώσουν τα προσωπικά και τα οµαδικά οράµατά 
µας που σχετίζονται µε το καλοσώρισµα του νέου Ήλιου και µιας εποχής ειρήνης, 
αρµονίας και ευηµερίας για όλους! Σε µελλοντικές τηλεδιαλέξεις και ανακοινώσεις, θα 
σας πούµε περισσότερα για το πως αυτοί οι δυναµικοί κρύσταλλοι θα αναµιχθούν 
στο µεταµορφωτικό σκέλος της ταινίας Η Μετακίνηση των Εποχών στη διάρκεια της 
θέασης του κοινού.  
 
 
5. Ο πρωταρχικός µας στόχος είναι η ολοκλήρωση και προβολή της ταινίας Η 
Μετακίνηση των Εποχών στις αρχές του 2010, πρώτα στα φεστιβάλς ταινιών, θα 
ακολουθήσουν περιορισµένες κινηµατογραφικές προβολές, κατόπιν ευρύτερες 
προβολές σε θέατρα προβολής, µε ηλεκτρονικές αναµεταδώσεις µέσω διαδικτύου και 
µετά από αυτά και σε DVD. Οι Πρεσβευτές µας θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της 
ταινίας στους επόµενους λίγους µήνες και, όταν η ταινία θα έχει προβληθεί, να 
οργανώσουν τοπικές προβολές στην κοινότητά τους.  
 
Το σύνολο του κόστους παραγωγής (budget) της ταινίας Η Μετακίνηση των 
Εποχών είναι 550.000 ∆ολλάρια, επενδύσαµε ήδη πάνω από 295.000 µέχρι σήµερα, 
και δεν περιλαµβάνεται ο ιδρώτας και το αίµα που δώσαµε! Συγκεντρώνουµε προς το 
παρόν τα υπόλοιπα 255.000 δολλάρια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
ταινίας. Μπορείτε να βοηθήσετε µεταφέροντας στον κόσµο αυτό το πολύ σηµαντικό 
µήνυµα των Μάγιας, µε το να γίνετε σήµερα ένας ή µια Πρεσβευτής/τρια! Όλες οι 
λεπτοµέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα Η Μετακίνηση των Εποχών. Αν 
οδηγηθήκατε σε εµάς µέσω κάποιου ή καποιας Συνδέσµου µας (Affiliates), σας 
παρακαλώ να εξερευνήσετε την ιστοσελίδα µας µέσω του συνδέσµου ή του 
λογότυπου που σας προµήθευσαν.  
 
Αν θέλετε να ανεβάσετε το Πρεσβευτικό επίπεδό σας, ή αν επιθυµείτε να πληρώσετε 
µε επιταγή αντί µε πιστωτική κάρτα, παρακαλώ ταχυδροµήστε µας τα στοιχεία σας 
και στείλτε την επταγή/χρήµατα της παραγγελίας σας σε µια τράπεζα των Η.Π. στην 
διεύθυνση:  
 

Steve Copeland, P-Qubd LLC 
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2688 N. Ventura Blvd 

Venture, CA 93001  

 
 
6. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους νέους µας Πρεσβευτές/τριες και 
Συνδέσµους µας. Στον πρώτο ήδη µήνα από την δηµοσίευση της νέας Ιστοσελίδας 
µας, βοηθήσατε να δηµιουργηθούν:  
 
 

- Πάνω από 8.500 δολλάρια συγκεντρώθηκαν από τις Προσφορές των 
Πρεσβευτών από 100 περίπου Πρεσβευτές παγκοσµίως.  

- 30 νέοι Πρεσβευτές – Συνδέσµοι, µε συνδιαζόµενο κοινό µέχρι και 50.000 
άτοµα σε όλο τον κόσµο. ∆εν χρειάζεται να είστε κάτοχος µιας Ιστοσελίδας για 
να γίνετε ένας Σύνδεσµος, απλά µιλήστε στην οικογένειά σας, τους φίλους και 
συνεργάτες σας για το σχέδιο της ταινίας Η Μετακίνηση των Εποχών.  

- Οι Πρεσβευτές – Σύνδεσµοι Κλειδιά σαν τους www.AlunaJoy.com, 
www.mayanmajix.com, http://abovetopsecret.com/forum/thread509183/pg1, 
και www.commonPassion.org, πρότειναν σε χιλιάδες επισκέπτες τους την 
ιστοσελίδα Η Μετακίνηση των Εποχών. Ενεργοί Πρεσβευτές – Σύνδεσµοι σαν 
αυτούς είναι συντελεστικοί για την επιτυχία µας στο να δώσουµε το µήνυµα 
των Μάγιας στον κόσµο.  

 

 

7. Οι βασικοί µας στόχοι προς εκπλήρωση είναι να βοηθήσουµε στην 
ολοκλήρωση της ταινίας και να την φέρουµε στο παγκόσµιο κοινό σε όσο το δυνατόν 
µικρότερο χρονικό πλαίσιο είναι:  

 

 

- 5000 Πρεσβευτές και 500 Πρεσβευτές – Σύνδεσµοι µε συνδιασµένη 
πρόσβαση από 10 εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως.  

- Μια πολυ-εκατοµµυριούχα διαφήµιση και τελικό προϋπολογισµό ώστε να 
παραδώσουµε την ταινία µέσω όλων των µαζικών µέσων ενηµέρωσης και 
ψυχαγωγίας σε ένα πλανητικό κοινό όσο πιο σύντοµα γίνετε.  

 

 

 

Με αυτούς τους τρόπους µπορείτε να βοηθείσετε: 

Α. Μοιραστήτε την ιστοσελίδα Η Μετακίνηση των Εποχών χρησιµοποιώντας το 
κουµπί «ΜΟΙΡΑΣΟΥ» (“SHARE”) στο κάτω µέρος κάθε φύλλου της ιστοσελίδας και 
έτσι να το γνωστοποιήσετε στους φίλους σας στο MySpace, Facebook, Twitter και 
άλλα, ώστε να ξέρουν για την Μετακίνηση των Εποχών.  
 
Β. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, παρακαλώ γίνετε ένας Πρεσβευτής ή µια Πρεσβεύτρια.  
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Γ. Συνδεθείτε µε τον λογαριασµό για τους συνδέσµους για να κατεβάσετε τον κωδικό 
του λογότυπου σύνδεσης.  
 
∆. Ταχυδροµήστε τα λογότυπα της Μετακίνησης των Εποχών και τους συνδέσµους 
(links), στις ιστοσελίδες που κατέχετε, στις ανταλλαγές σας µε το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο σας (email), στις υπογραφές σας στα µηνύµατά σας και άλλα.  
 
Ε. Μοιραστήτε το µε τους φίλους σας και ζητήστε τους να δούνε τα ειδικά µηνύµατα 
του Περιπλανόµενου Λύκου στην ιστοσελίδα µας.  
 
 
 
Εκ µέρους του Περιπλανόµενου Λύκου (Παππούς ή Πρεσβύτερος Κυρίλο) και την 
σκληρά-εργαζόµενη οµάδα της ταινίας µας, θέλουµε να εκφράσουµε την ειλικρινή µας 
ευγνοµωσύνη για την βοήθειά σας στη δηµιουργία της Μετακίνησης των Εποχών.  
 
 
 
 
Η Οµάδα της Μετακίνησης των Εποχών  
 
 
 
Shift of the Ages | P-Qubd LLC 
 
30159 Rim Rock Place 
Canyon Lake, CA 
92597 
US 
 

 

 

 

Μετάφραση: Φώντας Τ. 

 
  


