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Τι το ιδιαίτερο έχει το Ηµερολόγιο των Μάγιας; 
 
Κάποιο άτοµο µε καµµιά προηγούµενη εµπειρία µε το Ηµερολόγιο των Μάγιας, µπορεί 
αρχικά να εκπλησόταν µε το γεγονός ότι µερικοί άνθρωποι σήµερα ενδιαφέρονται τόσο πολύ 
για ένα αρχαίο ηµερολόγιο. Στην τελική, στην ανθρώπινη ιστορία  καταγράφτηκε ένας 
µεγάλος αριθµός από διαφορετικά ηµερολόγια. ∆εν είναι λοιπόν το ηµερολόγιο των Μάγιας 

απλά ένα πολύ ειδικευµένο αντικείµενο ενδιαφέροντος µόνο για 
τους ειδικούς και τα αρχαία υλικά γραφής από κιτρινισµένα 
δέρµατα βουβαλιών;  
Κάποιος µπορεί να αναρωτηθεί: «Γιατί να χρειάζεται ο κόσµος 
σήµερα ένα άλλο ηµερολόγιο από το Γρηγοριανό ή το 
Μουσουλµανικό που χρησιµοποιούνται σήµερα και γιατί αυτό να 
είναι το ηµερολόγιο των Μάγιας;  
 
Λοιπόν, πρώτα από όλα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 
περιορισµένες γνώσεις για τη σηµασία του πολιτισµού των Μάγιας 
και των παραδόσεων των Αυτόχθονων Αµερικανών γενικά. Στην 
πραγµατικότητα στους αιώνες από τον 5ο έως τον 9ο µ.Χ., οι πόλεις 
των Μάγιας περιλαµβάνονταν στις µεγαλύτερες του κόσµου και 
ανέπτυξαν τα πιο εξελιγµένα µαθηµατικά και αστρονοµία των 
ηµερών τους.  
 

Και έτσι, ακόµα και αν οι Αυτόχθονες Αµερικανικοί πολιτισµοί πολύ δύσκολα επιβίωσαν την 
µετέπειτα επαφή τους µε τους Ευρωπαίους, ήταν και είναι οι µεταφορείς ενός 
αναντικατάστατου και σηµαντικού µέρους της πλανητικής ανθρώπινης συνείδησης.  
 
 Όταν µιλάµε για το ηµερολόγιο των Μάγιας κάτι σηµαντικά διαφορετικό εννοείτε από από 
απλά ένα σύστηµα που σηµαδεύει το πέρασµα του χρόνου. Το Ηµερολόγιο των Μάγιας είναι 
πάνω από όλα ένα προφητικό ηµερολόγιο που ίσως µας βοηθήσει να καταλάβουµε το 
παρελθόν µας και να προβλέψουµε το µέλλον µας. Είναι ένα ηµερολόγιο των Εποχών που 
περιγράφει το πως η διαδικασία των Ουρανών και των Κάτω Κόσµων (Heavens and 
Underworlds) διαµόρφωσε την ανθρώπινη συνείδηση και εξ αυτού το πιο ήταν το πλαίσιο της 
σκέψης µας και των πράξεών µας µέσα στην κάθε Εποχή. Το ηµερολόγιο των Μάγιας µας 
προµηθεύει µε ένα ακριβές πρόγραµµα του Κοσµικού Σχεδίου (Cosmic Plan) και το 
ξεδίπλωµα όλων των πραγµάτων που αποκτούν υπόσταση. Υπάρχει τώρα επαρκή 
εµπειρική απόδειξη αυτού, κάτι που ρίχνει νέο φως στις πανάρχαιες ερωτήσεις του 
ανθρώπινου είδους. Τα πράγµατα πραγµατικά υπάρχουν για κάποιο λόγο. Ο λόγος αυτός 
είναι ότι ταιριάζουν στο Κοσµικό Σχέδιο. Για αυτούς που θα ασχοληθούν σοβαρά µε τη 
µελέτη του ηµερολογίου των Μάγιας αυτό πολύ σύντοµα θα είναι γεγονός και η παλιά 
υλιστική οπτική του κόσµου χάνει κάθε σχετικότητα. Το Ηµερολόγιο των Μάγιας είναι η 
προσπελάσιµη πύλη για τους κόσµους της συνείδησης προς την οποία η ανθρωπότητα είχε 
αποτυφλωθεί µε τη χρήση των λανθασµένων ή παραπλανητικών  ηµερολογίων.  
 
Από την στιγµή που ότι υπάρχει είναι εκδοχή της συνείδησης και το Ηµερολόγιο των Μάγιας 
περιγράφει την εξέλιξη της συνείδησης σε όλες τις τις εκδοχές, καµµιά πέτρα δεν µένει χωρίς 
να δει το κάτω µέρος της για τον σοβαρό µελετητή του Ηµερολογίου των Μάγιας. Όλη η 
επιστήµη επηρρεάστηκε, όλες οι θρησκείες επηρρεάστηκαν, όλη η ζωή επηρρεάστηκε από 
αυτή. Είµαστε εδώ για κάποιο σκοπό. Ο χρόνος δεν ισοδυναµεί µε το χρήµα πλέον, αλλά µε 
το πνεύµα. Ο χρόνος είναι έµπνευση!  
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