
 
1η ∆εκατριάδα / Trecena: Imix / Κροκόδειλος – Αλιγάτορας 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 1η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Επίσης είναι µια 
από τις δυο µόνο ∆εκατριάδες που αρχίζουν σε µια µέρα-πύλη. Ο 
Κροκόδειλος αντιπροσωπεύει τη γέννηση και η ∆εκατριάδα του 
Κροκόδειλου γεννά µια ολόκληρη νέα πορεία στο Τζόλκιν. Όπως και µε όλες 
τις άλλες ∆εκατριάδες, είναι καλή ιδέα να µελετήσουµε το νόηµα της ∆εκατριάδας µέσα σε 
όλες τις 13 ηµέρες, µε τη ∆εκατριάδα του Κροκόδειλου µπορείτε να αφιερώσετε αυτή των 13 
ηµερών περίοδο µελετώντας το τι µπορείτε να πετύχετε για όλο το επόµενο 260ηµερο. Το 
Ηµερολόγιο των Μάγιας δεν είναι ένα παθητικό ηµερολόγιο. Είναι φιλικό προς τον/την 
χρήστη του, παρέχει σύστηµα όπου λαµβάνετε περισσότερα από αυτό όσο περισσότερο 
προσπαθείτε να το ενσωµατώσετε στη ζωή σας και να το ζήτε. Κάθε φορά που ζείτε ένα 
κύκλο του Τζόλκιν συνειδητά, σας γίνετε περισσότερο οικεία η κατανόηση των προτύπων 
του. Στη διάρκεια της ∆εκατριάδας του Κροκόδειλου το πλάνο είναι γέννηση και φροντίδα. 
Είναι καιρός να συρθείτε στη σπηλιά των δράκων και να αναπληρώσετε την ενέργειά σας. 
Μια καλή περίοδος να αυτοσυγκεντρωθήτε στον οµφαλό σας και να προετοιµάσετε τους 
εαυτούς σας για τις επόµενες 260 ηµέρες. Όταν ανασυρθείτε από την σπηλιά σας θα 
αισθανθείτε αναγεννηµένοι. Οι σπηλιές αντιπροσωπεύουν τη µήτρα της Μητέρας Γης και σε 
πολλές µυθολογίες ο κροκόδειλος συµβολίζει επίσης τη Γη.  
Αυτή είναι µια περίοδος που οι άνθρωποι αγωνίζονται για σιγουριά. Θέµατα που αφορούν  
εθνικισµό, σχολεία, παιδιά και οικογένεια είναι συχνά στις ειδήσεις. Η δηµιουργικότητα 
ενισχύεται στη διάρκεια της περιόδους αυτής η οποία κυβερνιόταν από τον/την δηµιουργό 
θεό/θεά των αρχαίων Μεξικανών. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
2η ∆εκατριάδα / Trecena: Imix / Ιαγουάριος – Αίλουρος 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 2η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν.  
Το σχέδιο για αυτή τη περίοδο 13 ηµερών είναι µαγεία – γητεία. Είναι ο καιρός για 
εξερεύνηση του ασυνήθιστου, ένας καιρός για ακολούθηση του λαγού κάτω στα λαγούµια 
του. Υπάρχουν περισσότερα στη ζωή από αυτά που βλέπουν τα µάτια και ο Ιαγουάριος είναι 
ο σαµάνος / ιερέας του Τζολ-κίν (Μετρήµατος των Ηµερών). Οι σαµάνοι των Μάγιας θα 
ήταν περιτυλιγµένοι σε ένα δέρµα Ιαγουάριου όταν θα τελούσαν τις ιερές τους τελετές. 
Παίρνοντας φυτά από τη ζούγκλα που έχουν ψυχεδελικές ποιότητες, ο σαµάνος / ιερέας θα 
έλπιζε να µπει στη σφαίρα της µαγείας και να ατενίσει τους κόσµους που είναι σε άλλη 
περίπτωση αόρατοι. Στη διάρκεια αυτών των 13 ηµερών µπορείτε να εξερευνήσετε άλλους 
κόσµους και να γίνετε οι ίδιοι λίγο από σαµάνοι / ιερείς. 
Ο έλεγχος στα πάθη φαίνεται ότι να είναι το θέµα για αυτή τη περίοδο. Απρόσεκτες 
(ριψοκίνδυνες) και υπερήφανες συµπεριφορές δηµιουργούν προβλήµατα, αλλά ψυχολογικοί 
και τεχνικοί οραµατισµοί βρίσκουν τις λύσεις τους. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 



3η ∆εκατριάδα / Trecena: Manik / Ελάφι  
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα 
κύρια χαρακτηριστικά της. Είναι η 3η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το πλάνο 
για αυτή την ∆εκατριάδα είναι θεραπεία και εκπλήρωσις. Για 13 ηµέρες 
µπορούµε να προσπαθήσουµε βάζοντας τα χέρια µας σε καλή χρήση 
προκειµένου να εκπληρώσουν πράγµατα. Άσχετα αν θα είναι θεραπευτικά 
χέρια ή χέρια πάνω στη καρδιά ή οτιδήποτε χειροποίητο. Εστιαστήτε στο τι µπορείτε να 
επιτύχετε µε τα χέρια σας. Αν χρειαστήτε κάποιο άλλο χέρι µην ντραπείτε να το ζητήσετε.  
Στα αρχαία χρόνια, όταν η ισχύ και η δύναµη κυβερνούσε, αυτός υπολογιζόταν να είναι 
καιρός από ειρηνικές και ακόµα συνεσταλµένες, συµπεριφορές. Σήµερα φαίνετε ότι, η 
ευαισθησία προς τους άλλους και η ισότητα των φύλων, είναι τα σηµαντικά θέµατα. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
4η ∆εκατριάδα / Trecena: Ahau / Φως – Ήλιος 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 4η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Αυτή η 
∆εκατριάδα είναι ένα 13µερο ταξίδη από αποκαλύψεις. Κάθε ηµέρα από 
αυτή τη ∆εκατριάδα έχει την δυνατότητα να είναι µια ηµέρα παλλόµενου 
φωτός, όπου το φως λάµπει στα πράγµατα που ήταν πριν στην σκιά. Αν 
αρχίσετε αυτό το ταξίδη των 13 ηµερών συνειδητά έχοντας την πρόθεση να 
µάθετε κάτι σηµαντικό, θα θερίσετε περισσότερα από αυτή την ∆εκατριάδα. Όλοι 
προσπαθούµε να γίνουµε φωτισµένα όντα που έχουν τη δυνατότητα να ανυψωθούν σε µια 
κοσµική - συµπαντική συνείδηση. Αυτός είναι ο καιρός για επίδειξη της αφοσίωσης σε ένα 
ιδανικό. Είναι µια περίοδος από κοινωνική ανάπτυξη και της καταστάλλαξης των 
αποτελεσµάτων. Οι άνθρωποι τείνουν να ανταποκρίνονται περισσότερο στα συναισθήµατά 
τους στη διάρκεια της επηρροής της, κάνοντάς τη τη τέλεια περίοδο για θρησκεία και τέχνες. 
Αυτή η περίοδος κυβερνιόταν από έναν θεό µε τα χαρακτηριστικά του κογιότε, γνωστό για 
άγριους χορούς και ανεύθυνες σεξουαλικές δραστηριότητες. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
5η ∆εκατριάδα / Trecena: Ben / Καλάµι 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 5η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το σχέδιο για 
αυτές τις 13 ηµέρες  έχει να κάνει µε την εύρεση κάποιου κουράγιου και το 
προχώρηµα σε περιπέτειες. Πρόκειτε για την εξερεύνηση του µυαλού σας 
και του κόσµου σας, γύρω σας. Το µήνυµα εδώ είναι Σταµατήστε να είστε 
κολληµένοι στη λάσπη και αποκτήστε ζωή! Αγρυπνία είναι µια άλλη λέξη 
κλειδί για το Καλάµι επειδή δεν µπορείτε να ξυπνήσετε και να αγκαλιάσετε τη νέα 
συνείδηση χωρίς να εξερευνήσετε το µυαλό σας πρώτα.  
Άνθρωποι µε ισχυρό µυαλό γεννιούνται σε αυτή τη περίοδο. Είναι ένας καιρός για διοικήσεις 
και θεσπίσεις (κυριαρχίες και διατάγµατα), συµβάσεις, κρίσεις, προώθηση ιδεών, αεράτες 
γνώµες και πολιτικές συζητήσεις. Στα αρχαία χρόνια θεωρούνταν µια άτυχη περίοδος, 
πιθανόν γιατί το να εκφράζετε τις δικές σας γνώµες δεν ήταν καλή ιδέα σε µια στενά 
ελεγχόµενη κοινωνία. Ο κυβερνήτης της περιόδου αυτής ήταν µια θεά των καταιγίδων και 
του χάους. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



 
6η ∆εκατριάδα / Trecena: Cimi / Μεταµορφωτής  
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 6η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το πλάνο για 
αυτήν την ∆εκατριάδα είναι η ισότητα. Έχει να κάνει µε τη κατασκευή 
γεφυρών και µε τον θάνατο. Μερικές φορές για να διασχίσουµε µια γέφυρα 
για ένα µέρος που δεν βρεθήκαµε ποτέ πριν, θα πρέπει να επιτρέψουµε σε 
κάτι να πεθάνει. Οτιδήποτε σας κρατούσε πίσω πριν, οτιδήποτε σας 
σταµάταγε από το να διασχίσετε την γέφυρα, πρέπει να πεθάνει, πρέπει να το αφήσετε να 
φύγει. Τότε ανοίγετε τον εαυτόν σας σε νέους κόσµους, προκειµένου να βρήτε την ισότητα. 
Χρειαζόµαστε να σκοτώσουµε όλα τα απαρχαιοµένα µέρη της προσωπικότητάς µας. Φόβος – 
ξαπλώστε τον κάτω. Ντροπή – ανεβήτε στο ποδήλατό σας. Αναβολή – µην το αναβάλετε 
άλλο να απαλαγείτε από αυτή! Όταν αρχίσετε αυτό το ταξίδη των 13 ηµερών, µπορεί να 
αρχίσετε θέλοντας να διασχίσετε γέφυρες αλλά που τελειώνει; Ένας καθρέφτης του 
Συµπαντικού κόσµου είναι εδώ στη Γη.  
Αυτή είναι µια από τις χρονικές περιόδους που κυβερνιώνται από την ίδια τη Σελήνη. Η 
ηγετική της θεότητα λέγοταν Τεκχιτζκατλ (Teccizcatl), ο αυτό-θυσιαζόµενος, που βασικά 
έγινε η Σελήνη όταν η παρούσα εποχή δηµιουργήθηκε. Είναι ένας καιρός που οι άνθρωποι 
επιδεικνύουν αφοσίωση και αφιέρωση σε κοινούς σκοπούς και αγαπηµένους στον λαό 
αρχηγούς. Είναι καιρός που ενδυναµώνει τον κοινό κόσµο.   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
7η ∆εκατριάδα / Trecena: Cauac / Θύελα 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 7η  ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το σχέδιο για αυτή 
την περίοδο των 13 ηµερών είναι αλλαγές και διάσπαση. Μερικά πράγµατα 
στη ζωή γίνονται εκτός χρησιµότητας αλλά µε πείσµα προσκώλησης δεν 
µπορείτε να απαλλαγείτε από αυτά. Γι’αυτό µια καταιγίδα είναι καλό 
πράγµα. ∆ιασπαστική ναι, αλλά µερικές φορές χρειάζεται µια µεγάλη 
καταιγίδα να πάρει µακριά τα µη επιθυµητά πράγµατα. Επιτρέψτε τους άνεµους της αλλαγής 
αυτής της ∆εκατριάδας, να εξανεµίσουν µακριά τα πράγµατα που δεν τα θέλετε στη ζωή σας. 
Κάντε αυτές τις σηµαντικές αλλαγές. Μπορεί να είναι λιγάκι τροµακτικό, αλλά δεν µπορούµε 
να εξελιχτούµε χωρίς να κάνουµε αλλαγές. Η Καταιγίδα είναι ο καταλύτης και η ∆εκατριάδα 
της Θύελας-Καταιγίδας είναι µια καταλυτική ∆εκατριάδα. Συµβαίνουν πράγµατα στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου που δεν ξεχνιούνται εύκολα. Αυτο-Τροφοδότηση είναι µια άλλη 
λέξη κλειδί γιατί µέσω των αλλαγών µπορούµε να παράγουµε την ενέργεια που χρειαζόµαστε 
για να συνεχίσουµε στη πορεία µας.  
Στους αρχαίους καιρούς αυτή η περίοδος τρόµαζε και θεωρούνταν πολύ άτυχη. Λέγοταν ότι 
ήταν η περίοδος όπου µάγοι γενιόντουσαν και δαίµονες ερχόντουσαν στη γη. Τυπικά, 
συντριβές, βοµβαρδισµοί και κατακτήσεις φτιάχνουν τις ειδήσεις στη διάρκεια αυτής της 
χρονικής περιόδου. Άνοιγµα στη φύση και το σύµπαν είναι µια πιο θετική ερµηνεία.  
Ο Τλάλοκ (Tlaloc), ο µεγαλοπρεπής θεός της βροχής, ήταν ο κυβερνήτης της. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 



 
8η ∆εκατριάδα / Trecena: Eb / ∆ρόµος – Χορτάρι  
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 8η  ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Οι δεκατρείς 
ηµέρες σε αυτή την ∆εκατριάδα έχουν να κάνουν µε το να χρησιµοποιείτε το 
σώµα σας σαν δοχείο. Γεµίστε το µε µηνύµατα από το πνεύµα, αυτό είναι 
που το σώµα σας χρησιµεύει. Τα ανθρώπινα όντα είναι η σύνδεση µεταξύ 
ουρανού και γης. Το σώµα σας εδώ στη γη είναι πολύ γειωµένο αλλά η ψυχή 
µας, µας συνδέει µε τους ουρανούς. Είµαστε κανάλια. Όπως και νά’χει έχουµε την ελεύθερη 
θέληση και το τι κάνουµε µε αυτό που λαµβάνουµε σαν κανάλια εξαρτάται από εµάς, αυτή 
είναι αληθινή σοφία. Στη διάρκεια αυτής της ∆εκατριάδας πάρτε ότι πληροφορίες λαµβάνετε 
και κάντε το καλύτερο που νοµίζετε µε αυτές. Το µάθηµα εδώ είναι το να µοιραστήτε ότι 
αποκαλύψεις λαµβάνετε. Στην ουσία είναι πολύ ανθυγειηνό να τις κρατάτε στον εαυτόν σας. 
Τα κανάλια πρέπει να εκπέµπουν, αυτό είναι το σηµείο που γίνεστε αγωγός, όχι σε ένα 
αδιέξοδο. Αν λαµβάνετε µηνύµατα αλλά τα κρατάτε στον εαυτόν σας, δεν µοιράζεστε ότι 
υποτιθεστε ότι πρέπει να µοιράζεστε. Αυτό µπορεί να προκαλέσει νοητική σύνγχυση γιατί 
πολλά πράγµατα συσωρεύονται στο µυαλό σας και δεν βρίσκουν διοχέτευση.  
Η θεραπεία ρηγµάτων και η εγκατάσταση διαφορών µεταξύ των ατόµων και των εθνών, και 
θέµατα θεραπείας/αρρώστιας συχνά βγαίνουν στην επιφάνεια αυτή τη περίοδο. Είναι µια 
εποχή για θεραπεία και κατανόηση. Η κυβερνούσα θεότητα ήταν η θεά Μαγιαχουέλ 
(Mayahuel) και η γενική τάση στη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι στο να επιτευχθεί 
φροντίδα και θεραπεία. Οι γυναίκες ή τα γυναικεία θέµατα υπερισχύουν εδώ επίσης. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9η ∆εκατριάδα / Trecena: Chicchan / Ερπετό  
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 9η  ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το σχέδιο για 
αυτή την ∆εκατριάδα είναι τα ένστικτα, η κουνταλίνη και η ζωοδόχος 
δύναµη. Το ερπετό είναι ένα ισχυρό σύµβολο µέσα σε πολλούς πολιτισµούς. 
Στους Μάγιας ήταν τόσο πολύ ιερό, ώστε έφτιαξαν αυτό το ηµερολογιο προς 
τιµήν του.  
Ο Quetzalcoatl, το φτερωτό ερπετό, είναι ο κεντρικός χαρακτήρας στη µυθολογία τους. Η 
∆εκατριάδα του Ερπετού περιέχει 10 ηµέρες-πύλες και το ταξίδη µέσω των 13 ηµερών αυτής 
της ∆εκατριάδας είναι πολύ έντονο. Πολλές αλλαγές ζωής συµβαίνουν στη διάρκεια αυτής 
της ∆εκατριάδας.Είναι µια εποχή να βγάλετε το παλιό σας δέρµα και να εµφανιστήτε 
ανανεωµένοι και θεραπευµένοι. Είναι ο καιρός να µεταλλάξετε το δηλητήριο στη ψυχή σας. 
Είναι επίσης ο καιρός να ισορροπήσετε το τσάκρα της βάσης σας (κουνταλίνη).  
Η περίοδος ευνοεί εµπόρους και πολεµιστές. Είναι καλή περίοδος για ταξίδη, για πλεύση σε 
εκστρατίες, ή να πάτε µε τόλµη σε µέρη που δεν πήγε ποτέ άλλος πριν. Στο αρχαίο Μεξικό 
στρατιώτες περπάταγαν σε µακρινές µάχες αυτή τη περίοδο. Το τι θα βρούµε σήµερα είναι 
αντιπαλότητες, τολµηρές ανακαλύψεις και αποκαλύψεις µυστικών, να φτιάχνουν τις 
ειδήσεις.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 



 
10η ∆εκατριάδα / Trecena: Etznab / Πυρόλιθος  
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 10η  ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το σχέδιο για 
αυτή την ∆εκατριάδα είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Για 13 ηµέρες 
µπορούµε να µελετήσουµε την αλήθεια για τους εαυτούς µας και τον κόσµο 
γύρω µας. Η καθαρότητα είναι τόσο ζωτική. Χωρίς αυτή η κρίση µας είναι 
αµφισβητίσηµη. Ρίξτε µια εξονυχιστική µατιά στον καθρέφτη αυτής της 
∆εκατριάδας και προσπαθήστε να δείτε την αλήθεια για τον εαυτόν σας. 
Σιγουρέψτε ότι βλέπετε το αληθινό δυναµικό σας και την εσωτερική σας οµορφιά. Μερικές 
φορές η αλήθεια πληγώνει αλλά είναι ένα µικρό αντίτιµο να πληρώσετε για την καθαρότητα. 
Αυτό που ξεκινά σαν την εξερεύνηση για την αλήθεια, καταλήγει 13 ηµέρες αργότερα µε το 
µήνυµα ότι η υπέρβαση έρχεται µε την αγάπη. Εκθέσεις ικανότητας συµβαίνουν στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου. Θεωρούταν να είναι µια περίοδος όπου ικανότατοι αρχηγοί 
εµφανίζονταν, ή γεννιόντουσαν και αυτό ακόµα φαίνετε να είναι η αλήθεια. Είναι σιγούρα 
ένας καιρός για να γίνονται επιλογές και να παίρνονται αποφάσεις.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
11η ∆εκατριάδα / Trecena: Chuen / Πίθηκος 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της Είναι η 11η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Αρχίζει το 
δεύτερο µισό του Τζόλκιν και βρίσκεται ακριβώς στη µεσαία στήλη. Επειδή 
ο Πίθηκος αντιπροσωπεύει τη µαγεία, γι’αυτό ολόκληρη αυτή η 13µερη 
χρονική περίοδος είναι πολύ µαγική. Μπορεί να είναι επίσης γεµάτη µε 
κόλπα και παραισθήσεις, γι’αυτό µείνετε στην διαίσθηση/οδηγό σας. Μπορεί 
να γίνει µια σκληρή ∆εκατριάδα το πέρασµα από αυτή, ειδικά αν πεισµατώσατε και δεν είστε 
διατεθειµένοι να δεχτήτε την θέληση και ενέργεια των πιθήκων. Η Πιθηκίσια µαγεία είναι 
πολύ ισχυρό πράγµα και απαιτεί σεβασµό. Αν κάνετε τρέλες τριγύρω σας µε τη µαγεία και 
δεν ξέρετε τι κάνετε, µπορείτε απρόσεκτα να προκαλέσετε χάος.  
Αυτή είναι µια περίοδος που ευνοεί τους καλιτέχνες, µουσικούς, χορευτές και άλλες 
δηµιουργικές µορφές. Το ίδιο, ευνοεί δηµιουργικές δραστηριότητες. Είναι επίσης µια 
περίοδος πρόζας και δραµατικοποίησης στη πολιτική. Παραδοσιακά, ένα δεύτερο θέµα έχει 
να κάνει µε τη διάγνωση αρρώστιων και τη θεραπεία.    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12η ∆εκατριάδα / Trecena: Kan / Σπόρος 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της Είναι η 12η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το σχέδιο για 
αυτή την ∆εκατριάδα είναι η σπορά επαγρύπνησης και στόχευσης. Για 13 
ηµέρες, είναι πρόσφορος καιρός για φύτεµα σπόρων έµπνευσης στα µυαλά 
των άλλων µε την ελπίδα ότι οι σπόροι θα βλαστήσουν. Η ∆εκατριάδα του 
Σπόρου µαζί µε την ∆εκατριάδα του Ερπετού περιέχουν 10 ηµέρες/πύλες µέσα 
τους, το οποίο τις κάνει να είναι έντονες. Αυτές οι δυο ∆εκατριάδες είναι µοναδικές στο 
δυναµικό τους. Είναι πολύ πιθανόν να συµβούν µεγάλες αλλαγές ζωής καθως και δραµατικά 
γεγονότα. Όταν ζήτε µε το ηµερολόγιο κάποιο διάστηµα και έχετε συνειδητά περάσει µέσα 
από το «Μέτρηµα των Ηµερών» (Τζολ-κιν), µερικές φορές, αρχίζετε να βλέπετε τα πρότυπα 
να αναδύονται. Αυτές οι υπερβολικές δέκα ηµέρες/πύλες µπορούν να προκαλέσουν χάος. 
Αλλά όπως και να έχει, αν χρησιµοποιήσετε την ενέργειά τους, µπορείτε να κάνετε µεγάλες 
αλλαγές στη ζωή σας. Ο Σπόρος έχει να κάνει µε τη στόχευση σε αυτά που χρειάζονται να 
κατανεµηθούν. Έχει να κάνει µε την ανάδυση του πνευµατικού κηπουρού φυτεύοντας 
αφύπνηση σε οποιονδήποτε συναντάτε.  
Σύµφωνα µε τις αρχαίες Μεξικάνικες πηγές αυτή ήταν µια από τις πιο θετικές περιόδους. 
Μοιάζει να ευνοεί τα νιάτα και σπουδαίες παραστάσεις. Οι άνθρωποι που γεννιούνται τώρα 
λεγόταν ότι ήταν τυχεροί και ικανοί για ευηµερία χωρίς µεγάλη προσπάθεια. Υπάρχει µια 
πρόωρη πλευρά σε αυτήν την επηροή του, παρ’όλα αυτά και παρ’όλη τη παράσταση, οι 
δυναµικές ενέργειες που γίνονται τώρα τείνουν να αποτύχουν. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
13η ∆εκατριάδα / Trecena: Caban / Γης 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 13η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το πλάνο για 
αυτή τη ∆εκατριάδα είναι η εξέλιξη. Για 13 ηµέρες µπορούµε να 
εστιαστούµε στη προσωπική µας ανάπτυξη. Μερικές φορές είναι εύκολο να 
ξεχνάµε ότι είµαστε εδώ για κάποιο σκοπό.Τον σκοπό του να γίνουµε οι 
καλύτεροι άνθρωποι που µπορούµε να γίνουµε έτσι ώστε να ξεπληρώσουµε 
στη γη που µας επιτρέπει να είµαστε εδώ. Το χρωστάµε στη Μητέρα Γη να φτάσουµε στο 
δυναµικό µας.  Περνάει δύσκολες στιγµές και οι µόνοι άνθρωποι που µπορούν να τη 
βοηθήσουν είναι αυτοί που έχουν ενδυναµωθεί. Αλλά µπορούµε να αναπτυχθούµε συνειδητά. 
Μπορούµε να κάνουµε τη προσπάθεια να γίνουµε ποιό δυνατοί, εξυπνότεροι και ποιό 
χρήσιµοι στο πλανήτη.  ∆εν είναι δύσκολο. Η Μητέρα ξέρει καλύτερα και η Μητέρα Γη ξέρει 
τι κάνει. Το µόνο που χρειάζετε να κάνουµε για να εξελιχθούµε, είναι να έρθουµε ποιό κοντά 
στη γη. Στη διάρκεια της ∆εκατριάδας της Γης, προσπαθήστε να ανανεώσετε ευγενικά την 
αγάπη σας που έχετε για αυτή. 
Μια πιο σοβαρή χρονική περίοδος, αυτή η περίοδος λεγόταν ότι ευνοεί µόνο αυτούς που 
κάνανε τις µετάνειές τους. Η Τλαζολτεοτλ (Tlazolteotl), είναι η θεά της µετάνειας, ήταν η 
κυρίαρχη θεότητα. Σήµερα φαίνετε να είναι µια περίοδος που οι πολιτικές συνθήκες 
αποσταθεροποιούνται, αναθεωρήσεις βρίσκονται καθ’οδον και τα όρια µετακινούνται και 
αλλάζουν. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 



14η ∆εκατριάδα / Trecena: Oc / Σκύλου 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Ας δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 14η ∆εκατριάδα του Τζόλκιν. Αγάπη είναι το 
πλάνο για αυτή την ∆εκατριάδα. Η κατανόηση του µυνήµατος αυτής της 13-
ηµερών περιόδου είναι ποιό εύκολη από την αστροναυτική. Ένα από τα 
κύρια µαθήµατα που ο σκύλος µας διδάσκει, είναι ότι το να ευχαριστιόµαστε 
τη ζωή µπορεί να είναι απλό. Μόνο παρατηρήστε ένα κουταβάκι να 
κυνηγάει την ουρά του να δείτε ότι είναι εύκολο να υπάρχει διασκέδαση. Οι σχέσεις από 
καρδιάς εξέχουν φωτεινά τώρα, έτσι και τα θέµατα της νοµιµοφροσύνης. 
Στα αρχαία χρόνια αυτή η περίοδος υπολογιζόταν σαν τυχερή, µιά εποχή που επιτυγχηµένοι 
άνθρωποι γεννιούνται. Αυτό φαίνετε (λίγο-πολύ) να είναι η υπόθεση σήµερα, κάνοντάς τη 
µια καλή εποχή για εορτασµούς και συνεργασίες. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
15η ∆εκατριάδα / Trecena: Akbal / Νύχτας 
Λοιπόν ποιό είναι το Σχέδιο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Ας δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 15η ∆εκατριάδα του Τζόλκιν. Το σχέδιο για 
αυτή τη περίοδο των 13 ηµερών είναι όνειρα και αφθονία. Είναι καλός 
χρόνος να ανασύρετε τις ιδέες σας από το ράφι όπου αραχνιάζανε και να 
τιµήσετε τη σπουδαιότητά τους. Τα όνειρά σας είναι τα µόνα πράγµατα που 
είναι πραγµατικά δικά σας. Ήρθαν από την µοναδική σας φαντασία. Αν δεν τα πάρετε εσείς 
στα σοβαρά τότε ποιός; Η ζωή µε όλα τα προβλήµατά της και τις παραπλανήσεις της µπορεί 
να σας κάνει να ξεχάσετε τα όνειρά σας και αυτό είναι κρίµα. Αν δεν ήταν όλοι οι ονειρευτές 
που ήρθαν πριν από εµάς, που θα µπορούσαµε να είµαστε; «Φαντάσου το», τραγούδησε ο 
Τζον Λένον. Είπε  επίσης «είµαι ονειροπόλος αλλά δεν είµαι ο µόνος». Αν αρκετοί από εµάς 
ονειρευτούν ένα µέλλον όπου υπάρχει ειρήνη τότε αυτό το όνειρο θα βγει αληθινό. 
 Αυτή είναι, µια σκοτεινότερη περίοδο έλεγαν ότι είναι ένας καιρός προβληµάτων και 
αναποδιών. Η κυρίαρχη θεότητα ήταν µιά θεά που στοίχειωνε στους ανθρώπους στον ύπνο 
τους. Μυστικές οικονοµικές συναλλαγές, περιπτώσεις κατασκόπων, οµαδική παράνοια, και 
άλλα τέτοια πράγµατα ίσως έρθουν στο φως στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είναι πιθανώς 
µια καλή εποχή να βγούµε καθαροί µε την αλήθεια και να µην κρύψουµε τίποτα. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
16η ∆εκατριάδα / Trecena: Cib / Σοφίας 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Ας δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 16η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το πλάνο για 
αυτή τη 13ήµερη περίοδο είναι αναζήτηση. Πρόκειτε για την εύρεση της 
αναζήτησής σας  ή το ξεκίνηµα κάποιας. Πρόκειτε για τη χρησιµοποίηση της 
εφυΐας σας και τον χειρισµό της θέλησής σας. Μπορείτε να παγιωθείτε σε 
µία αποστολή για 13 ηµέρες αν αποδεχτήτε τη πρόκληση. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι αν είναι τυχεροί, βρίσκουν τη θέση τους στη ζωή. Όταν το κάνετε, αυτό το 
κεντρικό σηµείο στη ζωή σας µπορεί να γίνει η δηµιουργία του εαυτού σας. ∆εν 
αναρωτιόσασταν πάντα τι κάνετε εδώ σε αυτή τη Γη; Αν δεν το ξέρετε ακόµα, 
χρησιµοποιήστε αυτή τη περίοδο για να το βρήτε. Όλοι έχουµε µιά αποστολή ακόµα και αν 
δεν το ξέρουµε. 
Αυτός είναι ένας καιρός από σκληρές αποφάσεις και δοκιµασίες, εύκολο για αυτούς που είναι 
ρεαλιστές και αυτοπειθαρχειµένοι., όχι τόσο καλό για τους ευαίσθητους και αδύναµους. Είναι 
ένας καιρός του σκληρού πολιτικού παιξίµατος. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου µας γίνετε 
αντιληπτό το τι είναι αληθινό και τι όχι. Μερικοί καταθλίβονται, άλλοι αρχίζουν τη δουλειά.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



17η ∆εκατριάδα / Trecena: Muluc / Προσφορά - Νερό 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Ας δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 17η ∆εκατριάδα του Τζόλκιν. Η Προσφορά έχει 
να κάνει µε τα συµπαντικά νερά, εξαγνισµός/αγιασµός και πηγαίνοντας µε 
τη ροή. Για δεκατρείς ηµέρες, όπως ταξιδεύετε µέσω αυτής της δεκατριάδας, 
το κύριο µάθηµα είναι να σας µάθει να αφήνεστε και να αφήνετε. Ρέοντας µε 
τον φυσικό ρυθµό, και τους φυσικούς κύκλους του ηµερολογίου, είναι τα µόνα 
που χρειάζεστε. Όποτε προσπαθείτε να ελένξετε γεγονότα που είναι έξω από τον έλενγχό σας, 
εκνευρίζεστε. Όλοι θα µπορούσαµε να το κάνουµε µαθαίνοντας να πηγαίνουµε µε τη ροή 
ποιο συχνά. Στη διάρκεια αυτής της δεκατριάδας αυτά τα θέµατα θα αναδυθούν. 
Φαίνετε ότι στα αρχαία χρόνια αυτή η περίοδος συλογιζόταν σαν δύσκολη, αν όχι απλά 
καθαρή ατυχία. Σήµερα φαίνετε, πάντως, ότι αυτή είναι µια εποχή που πρέπει να 
ασχοληθούµε τις µπερδεµένες όψεις της ζωής και επίσης τα δικά µας αρνητικά 
συναισθήµατα. Αυτοί που είναι περισσότερο ασταθείς συναισθηµατικά θα επηρρεαστούν και 
περισσότερο. Υπάρχει η ανάγκη για οµαδικό εξαερισµό τώρα. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
18η ∆εκατριάδα / Trecena: Ik / Άνεµος 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 18η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το πλάνο για 
αυτή τη ∆εκατριάδα είναι η επικοινωνία µε το πνεύµα και την αναπνοή. 
Είναι καλή περίοδος για να δεχτούµε και να στείλουµε µηνύµατα. 
Αφιερώστε χρόνο στη διάρκεια αυτών των 13 ηµερών για να γράψετε ένα 
γράµµα ή να κάνετε αυτό το τηλεφώνηµα. Εκφράστε τον εαυτόν σας και 
ανοίξτε επικοινωνίες µε άλλους. Προσέξτε για τις ποιο λεπτές επικοινωνίες από το πνεύµα. 
Προσπαθούν να µας µας µιλήσουν όλη την ώρα αλλά οι περισσότεροι από εµάς έχουµε 
ξεχάσει πως να ακούµε. Συµβουλευτήτε τον οδηγό/διαίσθησή σας για συµπεράσµατα. Το 
πνεύµα χρησιµοποιεί πολλούς τρόπους για να επικοινωνήσει µαζί µας. Τα ζώα έρχονται 
συχνά σε εµάς µε µηνύµατα από το πνεύµα. Αν ένα ζώο εµφανιστεί µπροστά σας µε 
ασυνήθιστο τρόπο, µπορεί απλά τραβώντας τη προσοχή στον εαυτό του, τότε ίσως υπάρχει 
ένα µήνυµα για σένα. Για παράδειγµα, αν ένα κοράκι κράζει προς τα εσάς την ώρα που 
κάνετε την βόλτα σας ίσως είναι προειδοποίηση να προσέξετε για κάποιον κίνδυνο. Το 
πνεύµα χρησιµοποιεί επίσης όνειρα για να επικοινωνήσει, έτσι κοιτάξτε προσεκτικά για 
κρυµµένα νοήµατα. 
Μια άστατη και κουραστική περίοδος, που στη διάρκειά της πνευµατικά, παράξενα και 
ακόµα ασταθείς άνθρωποι βρίσκονται στην επικαιρότητα ή επηρεάζουν γεγονότα. Είναι µια 
περίοδος που ο έλεγχος αδυνατίζει, πειράµατα αναλαµβάνονται, και όρια διαλύονται. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19η ∆εκατριάδα / Trecena: Men / Αετός 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 19η ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Το πλάνο για αυτή 
τη ∆εκατριάδα είναι η δηµιουργία και το όραµα. Για 13 ηµέρες  το ταξίδη 
περικλείη τη προσπάθεια να ειδωθούν τα πράγµατα από τη πλεονεκτική 
οπτική των Αετών. Αυτό µπορεί µόνο να επιτευχθεί µε το να πετάτε ψηλά µε 
το µυαλό σας. Μερικές φορές αποτυγχάνουµε να δούµε τη µεγαλύτερη εικόνα και αυτό µας 
κρατάει πίσω. Με το όραµα έρχεται η δηµιουργία. Οι επιστήµονες λένε ότι ένα πράγµα που 
ξεχωρίζει την ανθρωπότητα από τα άλλα είδη είναι επειδή είµαστε δηµιουργικοί. ∆εν 
ξοδεύουµε τον χρόνο µας µόνο µε το να τρώµε να κοιµόµαστε και να ζευγαρώνουµε, αλλά 
βρίσκουµε χρόνο να δώσουµε για να δηµιουργήσουµε πράγµατα. Η τέχνη είναι αυτή που 
ξεχωρίζει από τα συνηθισµένα. Ακόµα και οι άνθρωποι των σπηλαίων, που πασχίζουν να 
επιβιώσουν σε σκληρές κλιµατικές συνθήκες, παρ’όλα αυτά βρίσκουν την ενέργεια και τον 
χρόνο να σκαλίσουν τα οράµατά τους στους τοίχους των σπηλαίων. Στη διάρκεια αυτών των 
13 ηµερών, προσπαθήστε να εκφράσετε την δηµιουργικότητά σας.  
Μια περίοδος που ευνοεί το ατοµικό συµφέρον. Βιαστικές αποφάσεις και πράξεις, που 
συνήθως αποδεικνύονται αργότερα προβληµατικές, είναι συχνά στις ειδήσεις. Όλοι 
φαίνονται να σκέφτονται πολύ και να µιλάνε για λεπτοµέρειες, αλλά λίγοι βλέπουν την 
µεγάλη εικόνα.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
20η ∆εκατριάδα / Trecena: Lamat / Αστέρι 
Λοιπόν ποιό είναι το πλάνο για αυτή τη ∆εκατριάδα; Για να δούµε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Είναι η 20η (τελευταία) ∆εκατριάδα στο Τζόλκιν. Στην 
ουσία είναι το µεσουράνηµα του όλου ταξιδιού µέσω του Τζόλκιν. Με το 
Αστέρι πρόκειται για οµορφιά και κοµψότητα. Όταν συνηθίζετε να ζειτε µε 
ένα φυσικό ηµερολόγιο σας αποκαλύπτει τα καλύτερα πράγµατα. Γίνεστε 
ένα λαµπρό αστέρι. Καλώς ήρθατε στον Γαλαξία! Η φώτιση δεν µας 
παραχωρείται στο πιάτο, πρέπει να τη κερδίσουµε µε τον σκληρό τρόπο, µε διαρκής αντοχή. 
Η υπέρβαση είναι µια άλλη λέξη κλειδί για τη τελευταία ηµέρα του Τζόλκιν και είναι επίσης 
µια ηµέρα – Πύλη. Περιληπτικά, µετά τη διάβαση σε ολόκληρη τη διαδικασία των ηµερών 
του Τζόλ-κιν και την τελευταία ∆εκατριάδα, η τελευταία ηµέρα µας διδάσκει ότι µπορούµε 
να κάνουµε υπέρβαση µέσω µιας πύλης µε διαρκής αντοχή και λάµποντας σαν Αστέρια! 
Αυτή η εποχή λεγόταν ότι κυβερνιόταν από τη θεά Μαγιαχουέλ (Mayahuel), τη θεά του 
Φεγγαριού. Είναι µια θετική, παραγωγική περίοδος, µια περίοδος που το κοινό ενεργοποιήτε 
ή ενθουσιάζετε πολύ από κάτι. Οι λαϊκοί ή δηµοφιλείς ήρωες κάνουν τις ειδήσεις. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


