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Παρακαλώ αισθανθήτε ελεύθεροι να το ταχυδροµήσετε, µεταφράσετε και για µια 
ακριβές αναπαραγωγή αυτού του κειµένου σε οποιαδήποτε µορφή 

 
 
 

Η Γιορτή της Αναγέννησης 
9-11 Μαΐου 2009  

 
 
         Τον Μάΐο του  2009 µια σηµαντική εκπόρευση από το Χούναµπ Κου (Ηunab-Ku, ή «Γαλαξιακή Πεταλούδα»), µια απροσµέτρητα 
µεγάλη νοηµοσύνη στο κέντρο του σύµπαντος σύµφωνα µε την κοσµολογία των Μάγια, θα ενηµερώσει για µια θαυµάσια γέννηση για 
τα κοσµικά χρονικά. Αυτή η επική περίοδος, το Μέσο Σηµείο της Έκτης Ηµέρας του Γαλαξιακού Υπόκοσµου, δίνει στην ανθρωπότητα 
την πρωτοφανή ευκαιρία να συνεργαστεί µε τις δυνάµεις της εξέλιξης για να εκπληρώσει ατοµικούς και συλλογικούς σκοπούς και για 
να δηµιουργήσει έναν βιώσιµο κόσµο αρµονίας, αφθονίας και ισορροπίας µε τη Φύση. Όπως µε κάθε γέννηση, υπάρχει επίσης 
θάνατος… Θάνατος εκείνου που δεν υποστηρίζεται πλέον από αυτές τις νέες εξελικτικές ενέργειες. Αυτό το άρθρο παρέχει 
πληροφορίες για αυτήν την παραδόξως ευνοϊκή και συγχρόνως δυσοίωνη στιγµή και για το τι µπορούµε να κάνουµε προσωπικά και 
συλλογικά για να συµµετάσχουµε συνειδητά σε αυτό.  
 
Ακολουθούν δύο άρθρα: 

1. Η Γιορτή της Αναγέννησης – Το Μέσο Σηµείο της Έκτης Ηµέρας του Γαλαξιακού Κύκλου, Μάϊος 9-11, 2009 του Καρλ Τζοχάν 
Κάλλεµαν (Carl Johan Calleman). www.Calleman.com 

2. Οι Eνδότερες ∆ιαστάσεις της Κοσµικής Αναγέννησης – Η οικολογία της επιλογής και της µεταµόρφωσης σε έναν κόσµο που 
αλλάζει ραγδαία, του Τζόσεφ Ρ. Γκιόβ (Joseph R. Giove) (στο www.CommonPassion.org θα βρείτε πληροφορίες για τον 
παγκόσµιο διαλογισµό). 
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Η Γιορτή της Αναγέννησης – Το Μέσο Σηµείο της Έκτης Ηµέρας του Γαλαξιακού 
Κύκλου, Μάϊος 9-11, 2009 

του Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν  

 

         Για να κατανοήσουµε την ισχύουσα κατάστασή µας σύµφωνα µε το ηµερολόγιο των Μάγια, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να 
ανατρέξουµε λίγο πίσω και να δούµε τί συνέβη στα πιο σηµαντικά από τα πρόσφατα σηµεία µετατόπισης του Γαλαξιακού Κύκλου 
(Σχέδιο 1). Ένα τέτοιο πολύ σηµαντικό σηµείο ήταν η αρχή της πέµπτης ΝΥΧΤΑΣ, στις 19 Νοεµβρίου 2007. Στο βιβλίο µου «Το 
ηµερολόγιο των Μάγια και η Μεταµόρφωση της Συνείδησης», γραµµένο το 2003, τελείωσα την αναφορά για την οικονοµία (σελίδα 
233) µε µια πρόβλεψη σχετική µε αυτό το σηµείο του χρόνου: «Άσχετα µε τις µορφές που µπορεί να πάρει µια τέτοια [οικονοµική] 
κατάρρευση, φαίνεται ότι η καλύτερη περίοδος για να συµβεί αυτή είναι κοντά στην έναρξη της πέµπτης ΝΥΧΤΑΣ, τον Νοέµβριο του 
2007 [και για να ακριβολογούµε στις 19 του µηνός].» Αυτή η πρόβλεψη βασίστηκε στο γεγονός ότι στη διάρκεια της κοσµικής ιστορίας 
η Πέµπτη Νύχτα έφερνε συνήθως την κατάρρευση της παλιάς τάξης πραγµάτων. Σήµερα, καθώς οι οικονοµολόγοι συµφωνούν ότι η 
παγκόσµια οικονοµική ύφεση ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο του 2007 (Σχέδιο 2), µπορούµε σε ανασκόπηση να δούµε πόσο καταπληκτικά 
ακριβείς µπορούν να είναι οι προβλέψεις όταν βασίζονται στο αληθινό ηµερολόγιο των Μάγια. Παρότι οι προβλέψεις του δεν είναι 
χαραγµένες στην πέτρα, µπορούν όµως να µας πουν ποιες χρονικές περίοδοι συντελούν σε συγκεκριµένες δράσεις και 
σχηµατοµορφές του µυαλού. 
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         Ένα δεύτερο πολύ σηµαντικό σηµείο µετατόπισης ήρθε µε την έναρξη της έκτης ΗΜΕΡΑΣ – 12 Νοεµβρίου 2008 – όταν, µε την 
εκλογή του Οµπάµα ως προέδρου των ΗΠΑ µια εβδοµάδα νωρίτερα, εκδηλώθηκε µια ενέργεια αναγέννησης. Είχε προβλεφθεί ότι θα 
συνέβαινε αυτό τη συγκεκριµένη περίοδο, που φέρει το σύµβολο της Yohalticitl, της θεάς της γέννησης. Σηµειωτέον, ο Μπαράκ 
Οµπάµα τυχαίνει να είναι γεννηµένος την ηµέρα – σύµβολο των Μάγια 9 Καλάµι (Ben), που ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία γέννησης 
των Ηνωµένων Πολιτειών, 4 Ιουλίου 1776, και συνεπώς παίζει σηµαντικό ρόλο στην ιστορία αυτού του ιδιαίτερου έθνους, µε την 
έννοια ότι δηµιουργεί πλήρη κύκλο. Οι προθέσεις του να κυβερνήσει µε διαφάνεια και µε µια πιο φιλική και ισότιµη σχέση απέναντι 
στα άλλα έθνη είναι βεβαίως µια ευπρόσδεκτη αλλαγή σε αντίθεση µε αρκετούς από τους προκατόχους του. Και εξαιτίας αυτού τον 
έχει περιβάλλει µια αίσθηση αναγέννησης των ηθικών αξιών που προετοιµάζει το έδαφος για µια παγκόσµια ενότητα µεγαλύτερης 
εµβέλειας.  

         Μπορούµε εντούτοις να παρατηρήσουµε ότι η οικονοµία δεν ανέκαµψε πάλι όταν άρχισε η έκτη ΗΜΕΡΑ. Το γιατί µπορεί να 
γίνει κατανοητό για διάφορους λόγους. Ο ένας είναι ο οικονοµικός, δεδοµένου ότι τα µέσα της συνεχούς οικονοµικής ανάπτυξης 
µέσω της επέκτασης της πίστωσης έχουν πιθανότατα εξαντληθεί πια. Όποιος παίρνει δάνειο ξέρει ότι αυτό σηµαίνει πως κάνει 
ανάληψη µελλοντικών πόρων και δεν υπάρχουν πια αποθέµατα για άλλες αναλήψεις. Ένας άλλος λόγος είναι το κοσµικό σχέδιο που 
καθορίζει το σηµείο που βρισκόµαστε τώρα στον Γαλαξιακό Κύκλο, ο οποίος δεν έχει την οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη ως 
αρχικό σκοπό του. Αντίθετα, ο Γαλαξιακός Κύκλος αφορά στη διεύρυνση του ανθρώπινου ορίζοντα προς µια ολιστική άποψη όπου 
δείχνουµε ενδιαφέρον για όλα τα πλάσµατα και ολόκληρο τον πλανήτη, µε τα οποία το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα έχει έρθει σε 
σύγκρουση. Έτσι µπορούµε να αναρωτηθούµε σοβαρά εάν ο κόσµος θα ζήσει ξανά µια παρατεταµένη περίοδο οικονοµικής 
ανάπτυξης παρόλο που τα ΜΜΕ συνεχίζουν να µιλάνε για το πότε θα τελειώσει η ύφεση και οι τράπεζες και κυβερνήσεις του κόσµου, 
συµπεριλαµβανοµένου του Οµπάµα, λαµβάνουν µέτρα που λένε ότι συντελούν σε αυτό.  
 
         Αυτό που δοκιµάζεται τώρα προκειµένου να επανενεργοποιηθεί η ανάπτυξη της οικονοµίας είναι να δοθούν χρήµατα των 
φορολογουµένων στις τράπεζες για να δανείσουν αυτά τα χρήµατα στους φορολογούµενους από τους οποίους τα πήραν. Αυτό 
µπορεί να ακούγεται αστείο. Κι όµως, το γεγονός ότι τόσοι πολλοί το έχουν αποδεχτεί αυτό ως αναγκαίο, και ότι είναι πολύ 
µπερδεµένο για να το καταλάβουν απλοί άνθρωποι, φανερώνει πόσο µεγάλη είναι ακόµα η πίστη στις παλιές µεθόδους. Ο λόγος 
που η πλειοψηφία των ανθρώπων το παίρνει ως δεδοµένο ότι θα υπάρξει πάλι µια περίοδος οικονοµικής ανάπτυξης κάποια στιγµή 
στο µέλλον, είναι επειδή γεννήθηκαν στον Πλανητικό Κύκλο. Και πράγµατι, εάν µελετήσουµε την κυµατοειδή µετακίνηση του 
Πλανητικού Κύκλου που είχε εξουσιαστική επίδραση στη συνείδησή µας µεταξύ 1755 και 1999 µΧ, µπορούµε να δούµε ότι οι 
περίοδοι οικονοµικής ανάπτυξης εναλλάχτηκαν µε τις υφέσεις ως άµεση λειτουργία των µετατοπίσεων ανάµεσα στις ΗΜΕΡΕΣ και 
ΝΥΧΤΕΣ. Οι ΗΜΕΡΕΣ σηµαίνουν ανόδους και οι ΝΥΧΤΕΣ καθόδους στη βιοµηχανική οικονοµία. Εντούτοις, αυτή η ίδια η 
κυµατοειδής µετακίνηση του Πλανητικού Κύκλου ήταν ακριβώς αυτό που ξεπεράστηκε την πέµπτη ΝΥΧΤΑ του Γαλαξιακού Κύκλου 
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που άρχισε στις 19 Νοεµβρίου 2007. Μπορεί, εποµένως, στην παρούσα κατάσταση να επανενεργοποιήσει κάποιος την οικονοµική 
ανάπτυξη; Προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτό µπορεί συµβαίνει εκτός ίσως για περιορισµένους τοµείς και σε περιορισµένους 
βαθµούς. Πιθανόν η ύφεση να επιβραδυνθεί κάπως αυτήν την έκτη ΗΜΕΡΑ, αλλά είναι πιο πιθανό να ενταθεί το διάστηµα που 
αρχίζει η έκτη ΝΥΧΤΑ γύρω στις 7 Νοεµβρίου 2009. Συνεπώς, ο σκοπός του τρέχοντος Γαλαξιακού Κύκλου είναι διαφορετικός από 
αυτόν του Πλανητικού και είναι βασικό να εισαχθούν σχέσεις στον κόσµο βασισµένες σε µια παγκόσµια ολιστική και νοοτροπία 
ισότητας, που φανερώνεται στις ισορροπηµένες σχέσεις µεταξύ των φύλων, των εθνών, των φυλών και των θρησκειών σε όλο τον 
πλανήτη (για να µη πούµε σε όλο το διάστηµα, µια και ξέρουµε λίγα για αυτό). Εάν θέλουµε µπορούµε να δούµε την Εποχή του 
Μπους ως εµπόδιο εκδήλωσης αυτής της συνείδησης.  
 
         Κατά συνέπεια, ενώ θεωρώ ότι είµαστε υπό την επήρεια των ενεργειών του ηµερολογίου των Μάγια (ειδάλλως οι προβλέψεις 
δεν θα ήταν δυνατές), θεωρώ επίσης ότι οι επιλογές µας και οι επιλογές των διαφορετικών κυβερνήσεων επηρεάζουν το πώς θα 
εκδηλωθούν. Γι’αυτό, ορισµένες πολιτικές της εποχής του Μπους για παράδειγµα µπορεί να έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Πέρα 
απ’αυτό, αισθάνοµαι ότι έχουµε κάθε λόγο να προβλέψουµε µεγάλες δυσκολίες για πολλά άτοµα που µπορεί να χάσουν τις δουλειές 
τους, τις προσωπικές τους οικονοµίες και τα σπίτια τους αυτόν τον καιρό και για πολλούς άλλους, που πιθανότατα θα βρεθούν 
αντιµέτωποι µε παρόµοιες καταστάσεις στο µέλλον. Ένας παρατηρητής από άλλον πλανήτη µπορεί εντούτοις να τα δει όλα αυτά από 
µια άλλη οπτική γωνία. Μπορεί να θεωρήσει το τέλος της αδιάλειπτης οικονοµικής αύξησης ως ένα σηµάδι ότι υπάρχει κάποια 
ελπίδα να αρχίσει να υποχωρεί ο πλανητικός καρκίνος και ότι η ανθρωπότητα θα επιζήσει τελικά για να εκπληρώσει το σκοπό της. 
Απ’αυτή την προοπτική µπορούµε να πούµε ότι το κοσµικό σχέδιο έχει θέσει έναν προστατευτικό µηχανισµό για τη Γη, δεδοµένου ότι 
– και γι’αυτό µπορούµε να είµαστε σίγουροι - εάν η οικονοµική ανάπτυξη δεν τερµατιστεί, θα τερµατιστεί ο κόσµος. Κανείς δεν µπορεί 
να είναι σε θέση να πει εάν αυτό θα συνέβαινε λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου, της εξαφάνισης της ζωής στους ωκεανούς, 
της καταστροφής των τροπικών δασών, της εξαφάνισης των µελισσών ή άλλου. 
 
         Στην πραγµατικότητα, δεν χρειάζεται πραγµατικά να ξέρουµε τι θα προκαλούσε µια τέτοια κατάρρευση του πλανητικού 
οικοσυστήµατος, µια και αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι καµία από αυτές τις απειλές στο περιβάλλον µας δεν είναι 
ανεξάρτητη από τις άλλες. Όλα έχουν µια κοινή προέλευση σε µια οικονοµία που για πολύ καιρό βασίστηκε στη συνεχή ανάπτυξη και 
τώρα το πλάνο της συνείδησης που φέρει ο Γαλαξιακός Κύκλος µας αναγκάζει να αντιµετωπίσουµε τις συνέπειες.  
 
         Αισθάνοµαι ότι αυτό σηµαίνει ότι τα προσεχή έτη µπορούµε να περιµένουµε να βρεθούµε αντιµέτωποι µε πολύ δύσκολα 
διλήµµατα σε προσωπικό επίπεδο που συνήθως δεν έχουν απλές λύσεις: «Εάν δεν φροντίσω εγώ ο ίδιος τον εαυτό µου, τότε ποιος; 
Ακόµα, εάν δεν ενδιαφέροµαι για το µεγαλύτερο σύνολο, ποιος είµαι;» Μπορούµε φυσικά να κατηγορήσουµε τις τράπεζες και άλλους 



Η Γιορτή της Αναγέννησης και οι Ενδότερες ∆ιαστάσεις της Κοσµικής Αναγέννησης 

www.calleman.com                                                                                                                                            www.CommonPassion.org  7

για την ύφεση στην οικονοµία, οι οποίοι δηµιούργησαν την οικονοµία που µας οδήγησε να εξαντλήσουµε τους πόρους του 
µέλλοντος. Αυτό εντούτοις δεν αλλάζει πολλά, και είναι επίσης πιθανώς δύσκολο να βρεθεί κάποιος που µε τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο δεν ωφελήθηκε µέχρι ένα βαθµό, υπό µια υλική έννοια.  
 
         Αν και, µε λίγες εξαιρέσεις οι άνθρωποι δεν ήταν πρόθυµοι από µόνοι τους να θέσουν ένα τέλος στην ανάπτυξη. Εποµένως, 
αναρωτιόµαστε τι µπορούµε να κάνουµε σ’αυτή την περίπτωση; Εάν η οικονοµία δεν θα ανακάµψει ποτέ ξανά, τι θα προκύψει 
απ’αυτό; Πολλοί αντιλαµβάνονται ότι αυτό που πρέπει να συµβεί είναι µια µετάβαση σε µια βιώσιµη και υποστηρικτική οικονοµία, κάτι 
που η ανθρωπότητα δεν έχει ζήσει για περίπου 5000 έτη. Αυτό θα σήµαινε την επιστροφή σε έναν µη-δυαδικό κήπο της Εδέµ, σε 
ισορροπία µε το περιβάλλον σε ένα νέο και υψηλότερο επίπεδο, µια µετάβαση που πολλοί θα βρούν πιθανώς πολύ δύσκολη και 
σχεδόν αδιανόητη να τη συλλάβουν.  
 
         Μπορούµε για παράδειγµα να σηµειώσουµε το γεγονός ότι κανένας παγκόσµιος ηγέτης ή οικονοµολόγος δεν υποστηρίζει 
αυτήν την περίοδο µια µεταβολή σε µια βιώσιµη οικονοµία. Μέχρι τώρα, λίγοι έχουν αρχίσει να σκέφτονται σοβαρά ότι δεν θα 
υπάρξει καµία άνοδος στην οικονοµία, και όταν αυτό θα αρχίσει να γίνεται εµφανές στους ανθρώπους θα γίνουµε στ’αλήθεια 
µάρτυρες αντιδράσεων κάθε είδους, εξαιτίας της απογοήτευσης και της κοινωνικής αναταραχής που εκδηλώνονται µε διαφορετικές 
µορφές από πολιτισµό σε πολιτισµό. Πολλές ιεραρχικές δοµές είναι πιθανό να καταρρεύσουν.  
 
         Θα προκύψει µετά µια βιώσιµη και υποστηρικτική οικονοµία; Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια απάντηση γι’αυτό στο ηµερολόγιο 
των Μάγια, απλά επειδή εξαρτάται από τις επιλογές που θα κάνουν οι άνθρωποι στο µέλλον και από το τι στοχεύουν να 
δηµιουργήσουν. Ωστόσο, στην προοπτική µιας τέτοιας συλλογικής επιλογής που καθορίζει το µέλλον της ανθρωπότητας, φαίνεται 
πολύ ανόητο όταν ακούµε ανθρώπους να ισχυρίζονται ότι το ηµερολόγιο των Μάγια προβλέπει το τέλος του κόσµου από τις 
µετατοπίσεις των πόλων, από αστεροειδείς, φυσικές καταστροφές, ηλιακές κηλίδες ή άλλα φυσικά φαινόµενα έξω από µας. Η 
πραγµατικότητα είναι ότι το ηµερολόγιο των Μάγια περιγράφει την εξέλιξη της συνείδησης και για το µέλλον δεν προβλέπει τίποτα 
εκτός από αυτό που προέρχεται, άµεσα ή έµµεσα, από τα ίδια τα ανθρώπινα όντα. Με άλλα λόγια δε συµβαίνει καµία «µετατόπιση 
συνείδησης» σε αυτόν τον πλανήτη εκτός από τη δική µας. Ο ακριβής χρόνος της κατάρρευσης της οικονοµίας ήταν προβλέψιµος 
από το ηµερολόγιο των Μάγια για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό ήταν αποτέλεσµα της ανθρώπινης συµπεριφοράς που καθορίζεται 
από το συντονισµό µε το Κοσµικό ∆έντρο της Ζωής. Το Κοσµικό ∆έντρο της Ζωής, σύµφωνα µε τους Μάγια και άλλες αρχαίες 
παραδόσεις είναι µια απροσµέτρητα µεγάλη νοηµοσύνη, το Χούναµπ Κου (Ηunab-Ku – «Γαλαξιακή Πεταλούδα»), στο κέντρο του 
σύµπαντος που κάνει κβαντικά άλµατα σε κρίσιµα σηµεία µετατόπισης στο ηµερολόγιο. Η ύπαρξη ενός τέτοιου κεντρικού άξονα στο 
σύµπαν ανακαλύφθηκε πρόσφατα (2003) από την επιστήµη, και πιστεύω ότι είναι µια από τις πιο σηµαντικές ανακαλύψεις όλων των 
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εποχών που θα προσθέσει στοιχεία και λεπτοµέρειες στο υπό έκδοση «Το Σκόπιµο Σύµπαν» (Inner Traditions, ∆εκέµβριος 2009). 
Είναι οι ενέργειες που εκπορεύονται από αυτό το Κοσµικό ∆έντρο της Ζωής που βοηθούν να συγχρονίσουν την εξέλιξη σε όλα τα 
επίπεδα του σύµπαντος. Είναι µέσω του δικού µας συντονισµού µε αυτό, και µε τις κβαντικές µετατοπίσεις του, που εµπνεόµαστε για 
να δηµιουργήσουµε τον κόσµο µας σύµφωνα µε τις κυµατοειδείς κινήσεις των επτά ΗΜΕΡΩΝ και έξι ΝΥΧΤΩΝ στο κοσµικό σχέδιο.  
 
         Με αυτήν την προοπτική η συζήτηση µιας προκαθορισµένης «Ηµέρας της Κρίσεως» όπως παρουσιάζεται από το «Κανάλι της 
Ιστορίας» (History Channel) ή σε επερχόµενες ταινίες του Χόλυγουντ (Hollywood), φαίνεται παράλογη για κάθε γνώστη του 
ηµερολογίου των Μάγια. Τέτοιες θεωρίες έχουν σαν µοναδικό στόχο να καλλιεργήσουν τον φόβο και να αποσπάσουν την προσοχή 
µας από τα πραγµατικά ζητήµατα. Ακόµα κι αν ήταν αλήθεια ότι ο κόσµος µπορεί να καταστραφεί εάν δεν είµαστε ικανοί να 
διέλθουµε επιτυχώς σε µια βιώσιµη και υποστηρικτική οικονοµία, αυτό δεν θα συνέβαινε εξαιτίας κάποιας χρονικά καθορισµένης 
«Ηµέρας της Κρίσεως». Μια τέτοια καταστροφή θα ήταν κάτι που η ανθρωπότητα συλλογικά (µε κάποιους να φέρουν µεγαλύτερο 
µερίδιο ευθύνης από άλλους) έχει προκαλέσει και προσελκύσει πάνω της. Και αυτό θα οφειλόταν στο ότι αγνοήσαµε το µήνυµα του 
ηµερολογίου των Μάγια, το οποίο είναι ότι προοριζόµαστε να διέλθουµε σε µια κατάσταση ειρήνης στην ενότητα. Οι προβολές των 
φόβων ή των ονείρων σε µια ηµεροµηνία καταστροφής στο µέλλον είναι ένας τρόπος σκέψης που πιστεύω ότι είναι πολύ 
αποδυναµωτικός και αφαιρεί την ευθύνη για την πορεία των γεγονότων από τις ενέργειές µας στην παρούσα στιγµή.  
 
         Για να αποφύγουµε τέτοιες προβολές αισθάνοµαι ότι είναι απαραίτητο να γειώσουµε τις προθέσεις και τις ενέργειές µας στις 
µεταβαλλόµενες ενέργειες του ηµερολογίου των Μάγια, που ζούµε τώρα και να δούµε τι είδους προθέσεις µπορούν αυτές να 
ενεργοποιήσουν µέσα µας. Η κατανόηση µας γι’αυτές µπορεί να βασιστεί σε αντιπαραβολές µεταξύ των διαφορετικών Κύκλων όπως 
η ακριβής πρόβλεψη του χρόνου για την αρχή της οικονοµικής ύφεσης. Αυτή βασίστηκε στη σύγκριση µε το έτος 1932, την αρχή της 
πέµπτης ΝΥΧΤΑΣ του Πλανητικού Κύκλου, ο οποίος σήµανε την αρχή της µεγάλης Οικονοµικής Κρίσης των Η.Π.Α σε παγκόσµια 
κλίµακα. Με τον ίδιο συλλογισµό των παραλληλισµών µεταξύ των διαφορετικών Κύκλων µπορούµε τώρα επίσης να εξετάσουµε τη 
παρούσα κατάστασή µας καθώς πλησιάζουµε το µέσο σηµείο της έκτης ΗΜΕΡΑΣ του Γαλαξιακού Κύκλου στις 11 Μαΐου 2009 (10 
Ahau) και της συνέχειάς της στο δεύτερο µισό της 7ης Νοεµβρίου 2009. Η ηµεροµηνία µετατόπισης είναι µια αντιπαραβολή µε το έτος 
1962 (που ήταν το µέσο σηµείο της έκτης ΗΜΕΡΑΣ του Πλανητικού Κύκλου) και το δεύτερο µισό του χρονικού διαστήµατος 1962-
1972. Μπορούµε έτσι να υπενθυµίσουµε τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το 1962 ήταν το έτος της Κρίσης των 
Πυραύλων στην Κούβα, ένα σηµείο µετατόπισης κατά το οποίο ο Ψυχρός Πόλεµος θα άρχιζε να ξεπαγώνει και ένα χρόνο µετά θα 
ξεσπούσε το φαινόµενο Μπητλς (Beatles). Είχα το προνόµιο να βρίσκοµαι στην Αγγλία τότε και να το βιώσω από πρώτο χέρι προτού 
συνεχίσει προς την υπόλοιπη Ευρώπη και αργότερα στις ΗΠΑ. Το θέµα βέβαια δεν είναι να τονιστεί το µουσικό φαινόµενο, αλλά ότι 
αυτό ήταν η αρχή ενός έντονου καινοτόµου κύµατος που θα δηµιουργούσε µια τεράστια πολιτιστική αναγέννηση και έναν κοινωνικό 
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πειραµατισµό που στα προσεχή έτη θα σάρωνε τον κόσµο από τον Μάιο του ΄68 στη Γαλλία µέχρι τη ∆ύναµη των Λουλουδιών, τους 
Χίπις και το Ειρηνευτικό Ρεύµα στις ΗΠΑ. Αυτό το κύµα είχε διαφορετικό χαρακτήρα από χώρα σε χώρα, και όµως ήταν πολύ καλά 
συγχρονισµένη σε όλο τον κόσµο. Ήταν επακόλουθο µιας επιθυµίας να δοκιµαστούν νέοι τρόποι έξω από τα «καθιερωµένα» σε κάθε 
τοµέα της ζωής και καµία εξουσία δεν λήφθηκε ως δεδοµένη. Μπορούµε σήµερα να θεωρήσουµε µερικές από τις εκφράσεις του ως 
υπερβολικές, όπως για παράδειγµα η Πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα, αλλά το γεγονός παραµένει ότι ο κόσµος µας οφείλει 
ακόµα ένα µεγάλο µέρος της ισότητας και της ειλικρίνειας σε αυτό που δηµιουργήθηκε εκείνη την εποχή.  
 
         ∆ε χρειάζεται να πούµε ότι ο κόσµος είναι σήµερα πολύ διαφορετικός από το 1962 και εξουσιάζεται από έναν άλλο Κύκλο, που 
περιορίζει την οικονοµική ανάπτυξη. Κι όµως, φαίνεται ότι αυτό το είδος πειραµατικής τοποθέτησης είναι ακριβώς αυτό που 
απαιτείται αυτή την περίοδο όταν η κύρια πρόκληση είναι η δηµιουργία µιας βιώσιµης οικονοµίας µε οργανωµένη δοµή. Η κρίση 
πάντα ενθαρρύνει τη νέα δηµιουργικότητα, η οποία µπορεί να λάβει πολλές µορφές αυτό-δηµιούργητων οµάδων που ξεφεύγουν από 
την εξουσία των κυρίαρχων ιεραρχιών. Επιπλέον, εάν η ύφεση στην οικονοµία ήταν προβλέψιµη βάσει του ηµερολογίου των Μάγια 
έχουµε λόγους να υποψιαστούµε ότι µια εντεταµένη δηµιουργία ενός οργανωµένου συστήµατος θα υποστηριχθεί από το ∆έντρο της 
Ζωής στο µέλλον. Έχει γίνει ήδη σαφές ότι στη παρούσα κατάσταση οι παλαιοί τρόποι δεν λειτουργούν για τους ανθρώπους γενικά 
και ότι κάτι νέο θα αναδυθεί. Νιώθω ότι εάν δεν το καταλαβαίνουµε αυτό τώρα, θα γίνει σίγουρα σαφές κατά τη διάρκεια της έκτης 
ΝΥΧΤΑΣ, στις 7 Νοεµβρίου 2009 έως τις 2 Νοεµβρίου 2010, ότι δηλαδή η επιστροφή σε µια οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή.  
 
         Ίσως υπάρξει τότε ένα σηµείο που η κυβέρνηση των Η.Π.Α. θα θεωρήσει απαραίτητο να δηλώσει παγκόσµια χρεωµένη, 
τουλάχιστον σε µεγάλα οικονοµικά ιδρύµατα, κάτι που θα µείωνε τις δυσκολίες, και συγχρόνως θα σήµαινε ένα σηµαντικό βήµα προς 
µια βιώσιµη και υποστηρικτική οικονοµία. Για αυτούς τους λόγους σας προσκαλούµε σε έναν παγκόσµιο διαλογισµό στις 9-11 Μαΐου 
για να εστιάσουµε στη δηµιουργία µιας βιώσιµης και υποστηρικτικής οικονοµίας για πρώτη φορά σε 5000 έτη. Αυτό είναι µια 
πρόθεση που µοιράζονται εκατοµµύρια άνθρωποι, αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό θέµα να το βλέπουµε να ξεπερνά την 
οικονοµική ανάπτυξη σε παγκόσµια κλίµακα.  
 
         Αυτό που µπορούµε να κάνουµε, είναι να κοιτάξουµε στο διαλογισµό ποιοι πρέπει να είµαστε για να συµβεί αυτό. Επίσης 
πιστεύω ότι η αυξανόµενη συνειδητοποίηση του Κοσµικού ∆έντρου της Ζωής, που αυτήν την περίοδο το µοιράζεται µόνο µια πολύ 
µικρή µειονότητα του γήινου πληθυσµού, θα βοηθήσει να δηµιουργηθεί αυξανόµενη συναίσθηση που θα είναι αναγκαία καθώς η 
ανθρωπότητα θα επιδιώκει νέους τρόπους για να διαχειρίζεται τους πόρους, να απασχολείται σε εργασίες κ.λπ. Κατά συνέπεια ένα 
πνεύµα διανοµής, συνεργασίας και συναίσθησης πρέπει να χρωµατίσει τον παγκόσµιο διαλογισµό στο µέσο σηµείο της έκτης 
ΗΜΕΡΑΣ, 9-11 Μαΐου 2009. Εάν οι νέοι τρόποι δεν ενσωµατώνουν τέτοια συναίσθηση και συνεργασία είναι απλά πιθανό να 
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αναπαραγάγουν τα παλιά. Ένας παγκόσµιος διαλογισµός σαφώς δεν λύνει από µόνος του τα προβλήµατα της ανθρωπότητας. Αλλά 
βοηθά! Με την εστίαση στη σύνδεση µε το Κοσµικό ∆έντρο της Ζωής, που κατά τους Μάγια και άλλους αρχαίους µύθους είναι πίσω 
από τις διαφορετικές εποχές που έχει ζήσει η ανθρωπότητα, µπορούµε να βοηθήσουµε στη δηµιουργία της αναγκαίας συναίσθησης 
για να εκπληρώσουµε το σκοπό µας όταν αυτός θα βρίσκεται στην υψηλότερη ενεργειακή του κατάσταση του 13 Ήλιος (Ahau) στις 
28 Οκτωβρίου 2011. Σε έναν παγκόσµιο διαλογισµό µπορούµε να εστιάσουµε στην έµπνευση της δηµιουργίας µιας οργανωµένης 
δοµής που θα χρειαστούµε για να διέλθουµε σε έναν βιώσιµο και υποστηρικτικό κήπο της Εδέµ, ο οποίος είµαι πεπεισµένος ότι είναι 
ο σκοπός του κοσµικού σχεδίου.  
 
Carl Johan Calleman, - Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν 
Seattle, 9 Reed (14 Απριλίου 2009) – Στο Σηάτλ, 9 Καλάµι  
www.calleman.com   
  
 
 

Οι Ενδότερες ∆ιαστάσεις της Κοσµικής Aναγέννησης 
Η οικολογία της επιλογής και µεταµόρφωσης σε έναν ραγδαία εξελισσόµενο κόσµο. 

 
Του Τζόσεφ Ρ. Γκίοβ  

 
Η Γιορτή της Αναγέννησης, στις 9-11 Μαΐου 2009, θα είναι µια παγκόσµια συνεργασία ανθρώπων που 
µοιράζονται τη συµπόνια ως κοινό πόθο. Θα ενώσουµε τη συλλογική µας σοφία και δύναµη για να 

υποδεχθούµε µια νέα κοσµική γέννηση, που υποδεικνύεται για αυτήν την κοµβική περίοδο µέσα από το 
ηµερολόγιο των Μάγιας. Το 2004, συν-δηµιουργήσαµε την Αρµονική Συµφωνία. Το 2007 τιµήσαµε και γιορτάσαµε 
την Θηλυκή Θεότητα µέσα µας και τον κόσµο στο Μέσο-Σηµείο της Πέµπτης Μέρας µε την Γιορτή της Επίτευξης.  
Πέρυσι στο Θερινό Ηλιοστάσιο προσκαλέσαµε την Ιερή Ένωση της Θηλυκής µε την Αρσενική Θεότητα που 

υπάρχουν µέσα σε µας στη Συγκέντρωση του Ενός, το Παγκόσµιο γεγονός της Εδέµ. Τώρα έχουµε την τιµή να 
γιορτάσουµε τη γέννηση κάτι νέου και αφάνταστου για τα περασµένα χρόνια. Γιορτάζουµε την Αναγέννηση του 
Θεϊκού Σχεδίου στη δηµιουργία και µέσα µας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.CommonPassion.org  για να 

µάθετε περισσότερα. 
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   Η κύρια προσοχή των γεγονότων που τρέχουν φαίνεται ότι επικεντρώνεται στην παγκόσµια οικονοµική κατάρρευση και την αύξηση 
της θερµοκρασίας εξαιτίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου, δύο πολύ αντιπροσωπευτικές εκφράσεις της εποχής µας. Οι οποίες 
έχουν αντίκτυπο και στις προσωπικές µας ζωές: απώλειες δουλειών και σπιτιών, µεγάλης κλίµακας αποτυχίες συστηµάτων πάνω 
στα οποία έχουµε στηριχθεί χάριν των ανέσεων και ευκολιών στη διαβίωση, φθίνουσες προοπτικές για οικονοµική ανάπτυξη στο 
µέλλον, φόβος για κατάρρευση της βιόσφαιρας και µια γενική δυσφορία για την κατάσταση στον κόσµο.  
 
    Κι όµως, όπως αναφέρει ο Καρλ παραπάνω, η ώθηση προς τα µπρος τώρα στην εξέλιξη διαδραµατίζεται στη σφαίρα της 
συνείδησης. Η συνείδησή µας είναι που εξελίσσεται, καθώς επίσης και η συνείδηση όλης της ζωής. Αν λάβουµε αυτό υπόψη, θα 
µπορέσουµε να καταλάβουµε τις ενδότερες διαστάσεις αυτών των εξωτερικών αλλαγών. Εδώ µπορούµε να βρούµε όχι µόνο 
παρηγοριά και ένα µέρος πνευµατικής στήριξης, αλλά και στέρεο έδαφος στην πορεία που µας κινεί συνειδητά και µε χάρη µέσα 
απ’αυτές τις συναρπαστικές εποχές, που εγκυµονούν δυνατότητες και ευκαιρίες.  
 
   Η θέρµανση του πλανήτη και η ύφεση της οικονοµίας είναι σαφή αποτελέσµατα της συνείδησης που διαµόρφωσε την ανθρώπινη 
δραστηριότητα η οποία οδήγησε σε αυτές τις συνθήκες:  
1) Από την άποψη της αύξησης της θερµοκρασίας, µια συνείδηση που είναι αποκοµµένη από το περιβάλλον και αδιάφορη για τον 
αντίκτυπό της σε αυτό  
2) Από την άποψη της οικονοµίας, µια συνείδηση αποσυνδεδεµένη και αποδυναµωµένη από αξίες σε σχέση µε το περιβάλλον.  
Έτσι, ενώ επιφανειακά µπορεί αυτά τα φαινόµενα να µοιάζουν άσχετα µεταξύ τους, στην πραγµατικότητα έχουν µια βαθιά συγγένεια 
µε ολιστική σηµασία ιδιαίτερα σχετική µε την εποχή µας.  
 
Εντούτοις, όπως επισηµαίνει και ο Καρλ, ευτυχώς η συνείδηση αλλάζει και εξελίσσεται. Κατευθύνεται από κοσµικές δυνάµεις 
εγκατεστηµένες βαθιά στην κεντρική νοηµοσύνη του κόσµου, την οποία άλλοι αποκαλούν Θεό, ή Θ-ό, Αλλάχ, Μπράχµαν, 
Συµπαντική Νοηµοσύνη, Μεγάλο Πνεύµα ή Χούναµπ-Κου. Αυτή η Νοηµοσύνη φωλιάζει ολογραφικά µέσα σε κάθε έναν από εµάς. 
Μας καλεί τώρα να στηριχθούµε σε "Αυτήν" και να συν-εργαστούµε συνειδητά µε την εξέλιξη.  
 
   Μπορούµε να κοιτάξουµε µέσα από Αυτήν… και σε Αυτή, και να γεµίσουµε µε δέος, φιλευσπλαχνία και ταπεινοφροσύνη από την 
Οµορφιά, την Αλήθεια, τη Χάρη, την Αρµονία, την Αφθονία, τη Θεία Ισορροπία και την Αγάπη. Ή µπορούµε να το συσκοτίσουµε 
εστιάζοντας στις διαστρεβλωµένες δηµιουργίες και τις κατώτερες εκδηλώσεις της ανθρωπότητας, οι οποίες προέκυψαν από µια 
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κατακερµατισµένη, διασπαστική, άπληστη, εγωιστική συνείδηση. Ευτυχώς, η συνείδησή µας εξελίσσεται ολιστικά µε την επιείκεια του 
Θεού - από αυτές τις κοσµικές εκπορεύσεις - και δεν είναι απαραίτητο να συλλογιστούµε ένα µέλλον που είναι απλά και µόνο µια 
προέκταση του παρελθόντος. Στην πραγµατικότητα, µια από τις βαθύτερες διαισθήσεις από τη µεγαλοφυΐα και τη διορατικότητα των 
Μάγιας είναι η εξής: οι ενέργειες που αναδύουν τον εκδηλωµένο κόσµο µας αλλάζουν σύµφωνα µε ένα  θείο σχέδιο µε το οποίο 
µπορούµε συνειδητά να ευθυγραµµιστούµε, και µε αυτόν τον τρόπο, πλησιάζουµε την τελειότητα του θείου σχεδίου. Με άλλα λόγια, ο 
κόσµος που ήταν δεν διαµορφώνει έναν νέο κόσµο. Αυτό που διαµορφώνει έναν νέο κόσµο και τις νέες ζωές µας είναι ισχυρές 
δυνάµεις που πηγάζουν συνεχώς από τον διά-διαστατικό, δηµιουργικό πυρήνα και τη Νοηµοσύνη του κόσµου. Η Μεγάλη Έκρηξη 
(Big Bang) δεν πρέπει πλέον να θεωρείται ως απλό ιστορικό γεγονός. Μάλλον είναι η έσχατη στιγµή του παρόντος, η πιο Ιερή 
Στιγµή: η αέναη εισροή νέου Φωτός από τη ∆ηµιουργική Καρδιά και το Μυαλό του ζωντανού σύµπαντος. Με το συντονισµό µε αυτή 
την Καρδιά-Μυαλό, συνεργαζόµαστε και επιταχύνουµε έτσι το κοσµικό σχέδιο της δηµιουργίας. Αυτό θα είναι η κοινή κεντρική 
πρόθεση της Συµφωνίας της Γιορτής της Αναγέννησης: Συντονίζοµαι µε τη δηµιουργική Καρδιά-Μυαλό του Ζωντανού Σύµπαντος. 
ΕΙΜΑΙ η δηµιουργική Καρδιά-Μυαλό του Ζωντανού Σύµπαντος.  
 
Εισπνεύστε κοιτάζοντας επάνω ανάµεσα απ’τα φρύδια: Συντονίζοµαι µε τη δηµιουργική Καρδιά-Μυαλό του Ζωντανού 
Σύµπαντος.  
 
Εκπνεύστε και χαµογελάστε: ΕΙΜΑΙ η δηµιουργική Καρδιά-Μυαλό του Ζωντανού Σύµπαντος. 
 
   Εκείνοι που εστιάζουν σε αυτό που εξαφανίζεται, καταρρέει, διαλύεται – σε οτιδήποτε που δεν συντηρείται πια από τις νέες 
εξελικτικές ενέργειες - µπορεί να γίνουν απελπισµένοι, έντροµοι, ανεπαρκείς στη σκέψη τους, ζηλότυποι των ευκαιριών, κτητικοί των 
πόρων τους, και επιπόλαιοι για τις συνέπειες των πράξεών τους στους άλλους και στο περιβάλλον. Αυτή ακριβώς είναι η 
συµπεριφορά που δεν υποστηρίζεται πλέον από τις ελλοχεύουσες εξελικτικές παρορµήσεις. Οποιοδήποτε σύστηµα προσωπικής, 
κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής, εκπαιδευτικής, εµπορικής ή ιατρικής φύσης που βασίστηκε στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 
έλλειψης, του αυτονοµισµού, της πλεονεξίας, της κυριαρχίας, του ελέγχου, της δυσαναλογίας, της δύναµης, της σύγκρουσης, κ.λπ. 
έχει χάσει την ενεργειακή του βάση και χάνεται στο κενό καθώς µιλάµε. Αµήν και, µε όλο το σεβασµό, στα ξεκουµπίδια.  
 
   Αυτό που αναδύεται τώρα… αυτό που όντως υποστηρίζεται από τις νέες εξελικτικές ενέργειες είναι άνθρωποι που δηµιουργούν τα 
συστήµατα βασισµένα στη συνεργασία, την αρµονία, την πλήρη αφθονία φύσης, τη συνειδητοποίηση της ισότητας, τη ρητή και 
ανεξίτηλη φύση της αλληλοσυσχέτισης, της αλληλεξάρτησης και της αλληλο-διασύνδεσης. Μπορούµε να κοιτάξουµε γύρω µας µε 
αθώα µάτια και να δούµε χαρούµενοι:  
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 ∗ ένα µαζικό πολλαπλασιασµό της κοινωνικής δικτύωσης που έχει διεισδύσει σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και του εµπορίου 
 
 ∗ τεχνολογία που επιτρέπει τη συνεργασία που διασχίζει γεωπολιτικές, οικονοµικές και ιδεολογικές γραµµές   
 
 ∗ µια µαζική "πράσινη" κινητοποίηση που αυξάνει τη συνειδητοποίηση του αντίκτυπού µας στο περιβάλλον, και αναπτύσσει 
εµπνευσµένα και δηµιουργικά προγράµµατα στον κόσµο για να αποκαταστήσει την ισορροπία µας µε τη φύση  
 
 ∗ ελεύθερες και βιώσιµες πηγές ενέργειας που γίνονται σιγά σιγά γνωστές στον κόσµο    
  
 ∗ νέες συνεργασίες διαµορφώνονται ανάµεσα σε µακρόχρονους ανταγωνιστές 
 
 ∗ λογισµικά προγράµµατα αναπτύσσονται "ελεύθερα" από παγκόσµιες κοινότητες προγραµµατιστών σε µοντέλα "ανοικτών πηγών"  
 
 ∗ διακινούνται ιδέες και πολλαπλασιάζονται νέα οικονοµικά µοντέλα σε κοινότητες σε όλο τον κόσµο, που δίνουν έναυσµα για 
εναλλακτικές µορφές νοµισµάτων και συναλλαγών αξιών µεταξύ των ατόµων χωρίς να χρειάζεται ο έλεγχος από µια κεντρική 
τράπεζα ή µια κυβέρνησης … ή η απαίτηση καταβολής φόρου από τον καθένα µας για χάρη της εκµετάλλευσής τους  
 
 ∗ η ανθρωπότητα λύνει συλλογικά επίµονα προβλήµατα όπως η πείνα, η φτώχεια και οι µεταδοτικές ασθένειες χωρίς να περιµένει 
τις κυβερνήσεις ή άλλα πολιτικά συστήµατα.  
 
   Αυτές οι ολιστικές, συνεργάσιµες, ισορροπηµένες, πιο οικολογικά ευθυγραµµισµένες δηµιουργίες είναι µια απεικόνιση της νέας 
ανθρώπινης συνείδησης που διαµορφώνει αυτές τις κοσµικές καινοτοµίες. Εντούτοις, όσο εστιάζουµε στη διάλυση των παλαιών 
συστηµάτων τόσο παραµένουµε τυφλοί σε αυτές τις νέες αναδυόµενες ιδιότητες και στη µαγική φύση της εποχής µας. Αυτή η 
τύφλωση αναπόφευκτα θα µας αποδυναµώσει και θα αποτρέψει τη συµµετοχή µας µε ανοιχτά µάτια. Θα µας εµποδίσει να 
ρωτήσουµε τις κατάλληλες ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων θα πυροδοτήσουν την εκπλήρωση του προσωπικού µας σκοπού 
τώρα. Ερωτήσεις όπως: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του νέου εξελικτικού κύµατος που προσκρούει στην εσωτερική φύση 
µου;  
Ποια είναι η βαθύτερη έννοια της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας, της αυξανόµενης καινοτοµίας και του επιταχυνόµενου 
χρόνου από εσωτερική, αυτο-αντανακλαστική άποψη… η "εσωτερική οικολογία" της ατοµικής µεταµόρφωσης; Πώς µπορώ να 
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εξυπηρετήσω καλύτερα αυτή την αποκάλυψη για το καλό το δικό µου και της κοινωνίας; Πώς µπορώ να επιταχύνω την 
ευθυγράµµισή µου µε αυτές τις νέες και συναρπαστικές ενέργειες µεταµόρφωσης που απελευθερώνονται στον πλανήτη τώρα;  
 
   Αυτό που θεωρούνταν κάποτε παράδοξο ή οξύµωρο µπορεί τώρα να έχει νόηµα και να το δούµε ή να το νιώσουµε στο υψηλότερο 
φως της πολυδιάστατης συνειδητοποίησης. Τώρα είναι η ώρα που περιµέναµε. ∆εν είναι το 2012 ή κάποια άλλη φανταστική 
ηµεροµηνία στο µέλλον. Πρόκειται για το παρόν. Είναι το παρόν. 
 
 
Αυτό είναι η Γιορτή της Αναγέννησης στις 9, 10 και 11 Μαΐου 2009. Οδηγός γι’ αυτόν τον µεγάλο  εορτασµό και τον παγκόσµιο 
διαλογισµό / προσευχή / συντονισµό είναι ένας διάλογος που λαµβάνει χώρα στο φόρουµ συζήτησης του www.CommonPassion.org 
. Εδώ έχουµε πρόσβαση στη συλλογική σοφία, τη δηµιουργικότητα και τη νοηµοσύνη για να απαντήσουµε στις παραπάνω 
ερωτήσεις, και σε αυτήν: "Τι γεννάται από αυτό;!"  
Τελικά οι απαντήσεις βρίσκονται στη διαβίωση των ζωών µας, που την κάνουµε συνειδητά, σκόπιµα και συλλογικά όλοι µαζί καθώς 
διασχίζουµε αυτή την θαυµάσια µετατόπιση των εποχών.  
 
Joseph R. Giove (Τζόσεφ Ρ. Γκίοβ) 
San Francisco,  14 Απριλίου 2009 (9 Reed / Καλάµι / Ben) 
∆ιευθύνων του 
CommonPassion.org  (Κοινός Πόθος) 
Πρόθεση * Συντονισµός * Αρµονία  
 
 
 
 
 

* Την µετάφραση του κειµένου από το Αγγλικό πρωτότυπο έκανε η:   
 Αγάπη Β.   

* Την προσαρµογή και απόδωση των σχεδίων στα Ελληνικά:  

www.mind-in-peace.blogspot.com   


