
Det sista Mayakalender steget till 2012: 
8 november 2009 - början av sjätte NATTEN

Innan jag går in på detaljerna i den kommande sjätte natten, 8 november, 2009 – 2 november
2010, av den Galaktiska Vågrörelsen (eller Undervärlden) känner jag att jag bör klargöra vissa
av mina utgångspunkter för förståelsen av Mayakalendern, eftersom olika idéer som nu föreslås
för denna varierar kraftigt. Det finns till exempel de som tror att slutdatum för Mayakalendern
endast markerar slutet på en cykel och början på en ny. För min egen del tror jag dock att vi
närmar oss något mycket mer djupgående än bara en punkt i en cykel som återigen kommer att
upprepas. Det enda som finns skrivet från Maya inskription är från antiken på Tortuguero
monumentet, som beskriver slutet (http://bit.ly/3Ni2rD) I sin kalender säger de att nio kosmiska
krafter då kommer manifesteras. Empiriskt sett finns det också överväldigande bevis från
modern forskning att vi närmar oss en tidpunkt då nio evolutionära nivåer (sk Undervärldar) av
den kosmiska planen samtidigt kommer att slutföras. Detta skulle innebära att vi närmar oss
inte att gå in i en annan cykel eller annan förändring, men slutet på alla förändringar, som har
drivit utvecklingen sedan början av universum. Ett sådant slut på alla skift kunde tänkas ligga till
grund för en harmonisk evig fred på jorden.

Vad är på väg att sippra ut nu är med andra ord inte något som har hänt tidigare i universums
historia. Kanske den förestående förändring, delvis okända, orsakar det utbredda förnekandet
som jag känner dominerar många människor vid den aktuella tidpunkten. Snarare står vi inför
en stor förändring i våra socioekonomiska förhållanden (eftersom en förändring i människors
medvetande också innebär en förändring i våra relationer) många föredrar att fantisera om
några fysiska eller astronomiska händelser, som enligt uppgift kommer att ske den 21
december 2012. I verkligheten visar Mayakalendern dock inte om något som kommer att hända
på en sällsam dag, utan en beskrivning av en gudomlig plan för utvecklingen av människan där
kvantmekaniska förskjutningar mellan kalendariska energier åstadkommar förändringar i
medvetandet. Således kommer det mänskliga medvetandet fortsätta att omvandlas steg för
steg i enlighet med denna plan tills vi kommer till det verkliga slutdatumet för processen för
skapande, 28 oktober 2011. Det är vid denna tidpunkt det största kvantmekaniska tillståndet i
universum kommer att uppnås (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau) när de förändringar som
stör harmonin kommer att upphöra. Självklart är vi inte där ännu.

I denna plan för utvecklingen av medvetande närmar vi oss nu den sjätte natten till Den
Galaktiska Vågrörelsen, den åttonde av nio nivåer, som börjar den 8 november 2009. Om min
förståelse av Mayakalendern är korrekt kommer vi att på denna kommande natten att bevittna
den mest betydande omvandling av medvetandet någonsin i mänsklighetens historia. Vad är
spännande med detta är att jag anser att en relativt tydlig bild av hur en ny värld kommer att bli
född har nu äntligen blivit uppenbar. Å andra sidan är det också allt tydligare att denna födelse
sannolikt kommer att bli mycket krävande. Av den anledningen blir det allt viktigare att förstå
hur några av de svårigheter som väntar verkligen tjänar leverans av denna nya värld, även om
det kanske inte alltid verkar som att de gör det i ögonblicket. Om människor kan få en realistisk
uppfattning av hur denna nya värld kommer att födas kanske de kunna hålla ett hopp för
framtiden, som bygger på något mer än bara önsketänkande. Tyvärr råder mycket förvirring om
Mayakalendern och många som presenterar sig som experter på detta förnekar den gamla
Mayavetskapen om att det finns nio kosmiska krafter som är på väg att uppenbaras, och att det
är dessa, och ingenting annat, som förklarar varför en ny Värld kommer att födas.

Alltså, vad som händer framöver kan inte förstås enbart från sjätte natten av den Galaktiska
Undervärlden. Överlappningen av cyklerna i förberedelse inför den nionde och högsta nivån i



den kosmiska evolutionen systemet, Universala Vågrörelsen (se figur) med energi i den sjätte
natten kommer då också måste beaktas. På grund av denna överlappning, och den
upptrappning av tid som leder upp till, särskilt den senare delen av vågrörelsen, inte bara tror
jag att den kommande perioden kommer att vara ovanligt intensiv, men också energiskt ganska
komplicerad.

Vid tidpunkten för denna skrift (31 oktober, 2009, 1 Ben) är vi i slutet av sjätte dagen, för den
tid det blommar i processen från frö till mogen frukt i Galaktiska Vågrörelsen, som föregår den
sjätte natten. Som jag förutspådde i en tidigare artikel har nu vissa ekonomer kommit till
slutsats att det verkar som att den "globala lågkonjunkturen" (eller värsta) är redan över. Det
finns dock vissa saker som för närvarande pågår i världen som motsäger detta och är mer i linje
med den prognos jag gjorde i en artikel i maj (http://bit.ly/qeisX) Av en fortsatt ekonomisk
nedgång, särskilt till uttryck i en nedgång i värdet på den amerikanska dollarn, kommer det att
äga rum runt den tid då den sjätte natten börjar (se även: http://bit.ly/2faPHG). Även om flera
källor nu förutspår ett dollarfall är det viktigt att notera att min prognos gjordes för en relativt
lång tid sedan, och om den visar sig vara korrekt visar den att det som händer i ekonomin är en
del av en gudomlig plan bestämt av Mayakalendern.

Min prognos för en fortsatt ekonomisk nedgång grundades på konstaterandet att nätterna,
åtminstone i den andra delen av en utvecklingsprocess vågrörelse, vanligtvis betyder
åtminstone en avmattning av den ekonomiska tillväxten. En indikation på en sådan förestående
nedgång i den här kommande natten är till exempel att det har varit bråttom för guld, som för
första gången passerade den magiska gränsen på USD 1000/troy ounce. Vidare visar ett index
på insideraffärer att människor kunniga om själva grunden för värdering av amerikanska aktier
tenderar att tänka på detta som mycket övervärderade. Viktigast är att allt högre röster nu upp i
nästan alla hörn av världen yrkar för utbyte av petrodollar systemet och därmed också av
användningen av den amerikanska dollarn som världens reservvaluta. Dessa olika index vilket



inte tyder på att "recession" är över, utan en intensifiering av den ekonomiska nedgången,
särskilt i de skuldsatta väst, är nära förestående. Det verkar som att investerarna flyr tillgångar i
form av papper eller siffer värden, vilket är precis vad vi skulle förvänta oss av denna sena fas
av den Galaktiska Vågrörelsen, när en förändring i medvetandet som uppgår till en övergång
från abstrakt till konkret ekonomisk värden tar plats. Även om många kommer att säga att
förändringarna är ett resultat av en konspiration, till exempel mot USA, till den grad inser att om
så vore fallet skulle de inte ha varit förutsägbara från Mayakalendern.

Jag tror att det som händer i världens ekonomi är något mycket djupare och mer
grundläggande än en tillfällig konjunkturnedgång och är en direkt följd av den särskilda
omvandlingen av medvetande som den Galaktiska Vågrörelsen för med sig. Som jag förklarade
i min nya bok ”Det målmedvetna Universum” (http://bit.ly/yvXjH) Medvetande är främst en
relation till Livets Träd, som finns på många olika nivåer i kosmos och orsakar synkroniserade
förändringar på dessa olika nivåer. Det innebär att förändringar i medvetandet om att ge nya
anvisningar till våra liv kommer också direkt påverka världen och samhället i stort och hur vi
förhåller oss till detta. En förändring i medvetandet är därför inte något som bara finns i våra
huvuden, men är samtidigt också till uttryck i förändringar i våra relationer. Våra ekonomiska
relationer är således också av förändringar i medvetandet och utvecklingen av denna. Vi borde
sedan räkna med en ytterligare flykt från abstrakta värden som den sjätte natten börjar, en
förändring som kan förväntas speciellt drabbade västra ekonomierna i USA och Storbritannien,
som förblir den finansiella centra i världen och kontroll har sin bankverksamhet. För närvarande
är dessa folk, och i synnerhet USA, så skuldsatta att det verkligen finns ett behov av att
presentera en förklaring till varför det skulle finnas en nedgång i ekonomin. Allt som behövs för
detta är något att visa vad som kommer att hända på ett eller annat sätt. Även om många saker
kan utlösa en sådan nedgång, och media kommer att lägga all vikt vid detta utlöser de djupare
orsakerna till en nedgång förstås bäst från Mayakalendern. Ur Mayakalenderns perspektiv visar
den pågående nedgången i den ekonomiska tillväxten en stegvis anpassning till slutet av den
ekonomiska konjunkturen som kommer att förknippas med Mayakalenderns slutdatum (eller
startdatum för en ny värld om du vill).

Om nedgången i ekonomin är en del av en process att skapa förutsättningar för uppkomsten
av en ny värld blir en relevant fråga att ställa  hur djup den kommer att bli. Även om det verkar
uppenbart att värdet av sedlar, och särskilt den amerikanska dollarn, kommer att drabbas, är
det fortfarande något av en öppen fråga hur långtgående konsekvenserna av detta kommer att
bli. Jag tror att detta endast kan förstås utifrån en studie av vad som kan vara en typ av ny värld
håller på att födas. När det gäller att förstå detta verkar det dock att det faktiskt finns några
gamla Mayakällor att rådfråga. Mayafolket källor säger bara att nio kosmiska krafter kommer att
manifestera när kalendern tar slut, men det finns ingen gammal inskrift, som talar om vad som
kommer att följa på detta. På grund av denna brist på material föreslår jag att vi vänder oss till
källor från de stora abrahamitiska religionerna som Bibeln eller Koranen, som inte säger
någonting om detta. Om vi kombinerar dessa med vår förståelse från Mayakalendern känner
jag att vi kan få ett hum om vad som komma skall. Jag tror allt som har hänt under denna tids
plan har underordnad leveransen av denna nya värld.

Därför säger Koranen detta i Surah 82:17-19: "Och vad kommer att förklara för dig vad
Domedagen är? Återigen, vad kommer att förklara för dig vad Domedagen är? (Det är) den
dagen då ingen själ skall ha effekt (att göra) VAD SOM HELST för en annan: för kommandot,
den dagen kommer att vara (helt) med Allah." Jag tror att den försvinnande dominansen kan
hänvisa till den allmänna Undervärlden, som ger en känsla av enhet och insyn i vårt hela väsen
och alla våra tidigare handlingar. Om vi tar detta på allvar skulle det innebära att alla kedjor för



människor som dominerar andra skulle behöva brytas. Den sista boken i Bibeln,
Uppenbarelseboken 21:4-5 beskriver också hur en ny värld ska födas: "Och Gud skall torka alla
tårar från deras ögon, och det får inte finnas fler döda, varken sorg eller klagan kommer att
finnas, ingen mer smärta, ty det som förr var är nu förgånget. Och han som satt på tronen sade:
Se, jag gör allting nytt. "Detta verkar innebära att alla kedjor med det förflutna skulle behöva
brytas för den nya världen att födas. Sammantaget verkar det som en förutsättning för
uppkomsten av en ny jord måste vi befria oss från kedjorna till det förflutna och från kedjor till
andra människor.

Till vis del kan dessa förändringar se så stora ut att det även kan vara mer bekvämt att
fantisera om att världen skulle komma till ett slut än att gå igenom alla de nödvändiga
förändringar som skulle mer eller mindre vända världen upp och ned. Visst finns det också en
enorm mängd människor vid makten, som inte vill se en sådan förändring mot jämlikhet och
harmoni när allt kommer omkring. Dessa citat kan dock ge oss en fingervisning om var den
ekonomiska nedgången kan leda oss och hur djup den blir. Kommer pengarna till exempel helt
försvinna? Jag tror att svaret på detta är att pengar försvinner i den mån att det inte längre
kedjar världen till det förflutna. I praktiken betyder detta troligen att alla tänker på att lönsam
investering etc inte har något med saken att göra, eftersom de framväxande nya världen
sannolikt inte har en tillväxt i ekonomi som bygger på enheten för ansamling av abstrakta
värden. Mer sannolikt är att den nya världen grundar sig på utbyte och omhändertagande av
alla medlemmar i samhället där enhetsmedvetande i Universala Vågrörelser, förmodligen efter
mycket tumult, till slut blir etablerat. Den mer omedelbara tid i sjätte natten kommer då att prova
ut och genomföra de praktiska uttrycken för denna omvandling. Detta kan med tanke på den
nuvarande globala situationen verka otänkbart. Ändå finns det inte något sådant som en evig
mänsklig natur och vår verklighetsuppfattning, och vad vi drivs att skapa varierar alltid mellan
de olika Vågrörelserna. Människorna i den Regionala, Nationella, Planetära and Galaktiska
Vågrörelserna är helt olika i sin inställning till livet och den universella människan som skapas
av den nionde och Universala vågornas rörelser representerar kronans steg i utvecklingen av
medvetandet. Således är hon förmodligen att förkroppsliga en annan uppfattning av världen
och olika kvaliteter jämfört med tidigare. En ekonomi som bygger på delning är naturligtvis fullt
möjligt om enhetsmedvetande upprättats i den Universala Vågrörelsen. Även om energi
förändringar kommer nu att hända snart vill jag tillägga att det kan ta lite tid (i storleksordningen
några år efter 2011) till denna ekonomi tar sin slutliga form.

Så hur i praktiken skulle en sådan övergång ske från en människa, som i huvudsak sköter sig
själv till en som ser enheten hos alla och delar frukterna av skapelsen? Sådan omvandling av
vår erfarenhet av livet kan nu tyckas lika omöjligt som fallet av Berlinmuren en gång verkade.
Men i likhet med hur Berlinmurens fall i slutändan var en avspegling av en transcendens av en
öst-västlig polaritet i mänskligt medvetande som i den nya världen håller på att födas är
resultatet en upprätthållelse av en transcendens av inner- och ytterväggar, särskilt i det
Västerländska medvetandet. Således är min misstanke om att under den första halvan av sjätte
natten kommer världens ekonomi som alltmer att mattas av på grund av konsumtionen av den
amerikanska befolkningen inte längre kommer att kunna hålla den industriella motorn i världen.
Kraften i USA i världen skulle minska till följd av ett dollarfall .* Men på grund av de indirekta
effekterna av denna nedgång kan ingen del av världen förväntas bli orörda. I denna nedgång
kommer det då komma en punkt när det börjar gå upp för många människor att det aldrig
kommer bli möjligt att återuppliva den gamla ekonomins tillväxt och att det aldrig kommer att bli
någon återgång till ett "business as usual." Vid den tidpunkten kommer mycket radikala
socioekonomiska lösningar att behöva undersökas i bokstavlig fysisk bemärkelse av människor
för att överleva eftersom det blir uppenbart att det är den typ av ekonomiska relationer och



kedjor i ekonomin från det förflutna som kan orsaka problemen. Vi kan till exempel fråga oss
vad som händer om stora delar av befolkningen i ekonomiskt väsentliga länder inte kommer att
kunna betala sina lån? Kommer dessa människor då behöva lämna sina hus i massor så att ett
stort antal hus som ägs av bankerna kommer att sitta tomma när folk är ute på gatorna? Detta
är den typ av situation som redan har medverkat i några tidigare förorter biltillverkning i Detroit.
Därför är detta scenario inte hypotetisk, utan har redan i viss utsträckning hänt men i begränsad
omfattning.

Hur sannolikt kommer det då vara att efterfrågan kommer att tas upp på ett moratorium för
skulder, så att människor inte längre behöver betala till bankerna för att stanna i sina hem. Det
här kanske kommer att föregås av en större skala med vissa nationer att se att det är
nödvändigt att verka för avbokningar av nationella fordringar som ett sätt att stabilisera världen.
Om ett sådant moratorium på skulder inleds skulle det dock dra in pengarnas makt och
kedjorna till det förflutna som förekommer i dag. Detta skulle i praktiken skapa en väg mot en
hållbar ekonomi och en ekonomi där det betonas att behoven hos människor är uppfyllda i nuet
(återvänder till temat att skära av kedjor av det förflutna). Detta skulle naturligtvis vara inget
mindre än en revolution, och troligen en global sådan, eftersom världens ekonomier i nuläget är
så djupt intrasslade. Möjligen skulle det sprida sig från USA till stor del av resten av världen. En
sådan enorm omvandling av världens socioekonomiska system skulle då troligen att äga rum
under tiden mellan 17 juli 2010 (den Kosmiska konvergensen) ** och början av den sjunde
dagen av den Galaktiska Wave Movement (November 3, 2010). Naturligtvis skulle det tjäna till
att lösa upp många av de andra systemen för dominans som världen har ärvt särskilt från de
Nationella, men även Planetariska Vågornas rörelser. Energimässigt sett är denna tid, 17 juli-3
november, 2010, skapat genom överlappning av pre-Universala Undervärlden och Galactiska
Vågrörelsen .*** Vad denna revolutionerande tid troligen kommer att uppgå till är en
motsvarande minskning av statliga och nationella myndigheter (inte i någon särskild regering,
men statliga myndigheten som sådan, något som mänskligheten har ärvt från Nationella
Vågrörelsen och dess patriarkala rammedvetande.) Självfallet någon skulle försöka dra nytta av
en sådan situation. Det kommer att på allvar komma en fråga vad vi behöver regeringarna till
och de nationella gränserna för "då ingen själ skall ha effekt (att göra) VAD SOM HELST för en
annan." Min vision för tidsperioden från den Kosmiska konvergensen fram till början av den
sjunde dagen i den galaktiska vågrörelse är alltså en total översyn av den mänskliga
civilisationen. Detta skulle då också vara en tid att göra val av vägen individuellt.

Varför skulle just denna tidsperiod, 17 juli, 2010 – 2 november, 2010, väcka en sådan
revolutionär omvandling? Nåväl, det finns två tidigare perioder som är värd att notera paralleller
till denna kommande. En är AD 1498-1617, renässansen, som i vid mening innebar omälvning
av det feodala systemet som såg Vatikanen som den yttersta källan till världslig makt och
början av modern tid. Den andra perioden är 1986-1992, som bar en revolutionär våg av
demokrati (inklusive Berlinmurens fall) som resulterar i en värld vars halvklot inte längre är
åtskilda.

Vi kan också notera att de två motsvarande revolutionerande tidsperioder gav upphov till nya
uttryck av andlighet, i det första fallet reformationen och i det andra den Harmonic Convergence
**** som blev något av en startpunkt för den eklektiska New Age-rörelsen för vår egen tid. Detta
skulle tyda på att även denna gång, efter den Kosmiska Konvergensen, kommer det att finnas
ett nytt andligt uppvaknande. Eftersom Cosmic konvergensen skulle vara den första brisen av
ett enhetsmedvetande skulle detta innebära att folk då skulle vara gudomligt inspirerade att
dela och erkänna enhet med hela skapelsen. Jag tror att det kommer att bli en andlighet bortom
ord baserat på omedelbara upplevelser av det gudomliga. Därför, medan reformationen var ett



uppvaknande som betonade det skrivna ordet och New Age-rörelsen har sitt ursprung i
esoteriska idéer som ibland kanaliseras eller talat så tror jag att det andliga uppvaknandet
framåt kommer inte vara något som kan formuleras i ord och kommer att baseras på vanligt
vetande.

Jag tycker att det är en öppen fråga om denna omvälvande revolution mellan 17 juli och 3
november 2010 blir fredligt, men parallellt med tidsperioden 1986-1992 tyder på att detta
åtminstone är möjligt. Tydligt är dock att folk kommer att delas upp om huruvida de vill flödet
med inkommande energier ska leda fram till en ny värld eller om de kommer att motsätta sig
dem och försöka hålla fast vid eller gå tillbaka till systemet i det förflutna. Det är då inte konstigt
att starka krafter kommer att försöka presentera Mayakalendern som om det handlar om något
som kommer att hända den dag 21 december, 2012. (Ett typiskt exempel på detta är den
kommande Hollywoodfilmen 2012, en katastrof film, men de flesta New Age-gurus har banat
väg för denna nonsens rädsla genom att betona detta märkliga datum och ignorera att
Mayakalendern består av nio nivåer av evolution). Hur människor skall förhålla sig till denna
förändring kommer alltså också att bero på förståelse som människor har om Mayakalendern
och den kosmiska planen, som i nuläget endast en mycket liten minoritet är medveten om
åtminstone i dess sanna form som ett uttryck för nio kosmiska krafter. Människor i stort kanske
faktiskt aldrig får tillgång till någon medveten varningssignal för vad som komma skall. Men om
de kunde förstå att de stora förändringarna som kommer härstammar från en gudomlig plan
skulle detta betyda att ett andligt uppvaknande kunde ske. Om detta sker kommer de inte att
vara benägna att titta på förändringar omkring dem som bara meningslöst kaotiska händelser
som de säkerligen kommer att presenteras av de dominerande medierna.

Med tanke på att det hela handlar om deltagande i en process för utveckling av medvetande
finns det en stor fara i att folk tror att Mayakalendern handlar om en underlig dag när en viss
händelse kommer att äga rum, vare sig detta görs till en "polskifte"," Galaktisk anpassning ","
Planet X "," världens ände "eller" förskjutning i medvetandet." Detta är en oerhört naiv syn på
en huvudsakligen vidskeplig karaktär där en ny värld tros bara falla ner på människorna från
himlen utan aktivt och medvetet deltagande i processer som leder fram till ett tillstånd av enhets
medvetande. I verkligheten finns det överväldigande bevis för att Mayakalendern beskriver
sekventiella förändringar i medvetandet, som kommer att börja upplevas på en ännu högre
frekvens efter den 17 juli, 2010 och ännu mer påfallande så efter början av den faktiska
Universala Vågrörelsen den 8 mars, 2011. Endast vid 28 oktober 2011 kommer förändringar
komma till ett slut och en enhetsmedvetande stabiliseras som kommer att ligga till grund för
tusen år av fred. Denna ökande frekvens förklarar för övrigt också hur en sådan enorm
överhalning av alla system av dominans skulle kunna ske på så kort tid. En rekommendation
jag vill göra, förutom etiska levande och tala sanning, är att lära sig att flyta med den nionde
nivån (http://bit.ly/WWjiG). Stanna i mitten av floden med fokus på uppkomsten av den nya
världen!

Carl Johan Calleman
Seattle, 31 oktober 2009 (1 Ben)

www.maya-portal.net
www.calleman.com

* Effekterna av en betydande minskning av värdet av den amerikanska dollarn på ekonomin är inte okomplicerad.
Inhemska handelssystem skulle i princip (detta är en grov förenkling) inte påverkas, medan den amerikanska exporten blir
mer konkurrenskraftig. Det skulle dock helt säkert minska effekten av USA i världen, eftersom dess företag kunde köpas

till lägre kostnader i andra valutor och sedan till exempel oljeimport skulle bli mycket dyrare.



** I mina tidigare böcker har jag vacklat när det gäller längden på Universala Undervärlden, ibland trott att det kommer att
bli en Tzolkin runt på 260 dagar och ibland att det skulle vara en tjugondel av Galaktiska Undervärlden, som skulle uppgå

till 13 x 18 = 234 dagar. När vi nu närmar oss den slutliga omvandlingens scenario har jag kommit för att luta mig till
tanken att den Universala Undervärlden verkligen kommer vara 234 dagar lång och placerar sin början vid 8 mars 2011
och början av föregående Vågrörelse för den Universala Undervärlden börjar 17 juli, 2010. Osäkerheten med detta är att

det tycks finnas några gamla Mayakällor som beskriver en sådan 18-dagarsperiod oxlahunkin tid, även om det verkar vara
en logisk ett. Å andra sidan har den gamla Maya inte att göra med omvandlingen scenario i en ny värld och kan därför ha
ignorerat denna tid, medan det fortfarande kan bli mycket viktigt i vår egen tid. Det finns faktiskt ett prejudikat för hur en
cykel blev först följt av Maya som dess effekter blev en realitet. Detta är den så kallade Kort grevarna av 13 katuns, som

inte observerades i klassisk Mayan förmodligen på grund av deras effekter då ännu inte var märkbar. Först senare i Post-
klassisk tid gjordes effekterna av denna Korta räkning så stark att de blev dominerande cykler som Maya kom att ersätta
den Långa räkningen som den centrala kalendariska cykeln. Således, om det klassiska Maya inte grundade sin dagbok

på den Korta Räkningen skulle ha haft ännu mindre anledning att ta en 18 dagars cykel hänsyn, som för dem skulle
endast ha effekt i en mycket avlägsen framtid.

*** Det som utspelar sig här är samspelet mellan överlappande perioder genom att dividera den Galaktiska Undervärlden i
13 och 20, respektive, som en parallell till det energiska överlappningarna av trecena och uinal i Tzolkin. Om den

Galaktiska Undervärlden  av 4680 dagar divideras med 13 det genererar en dag eller natt i 360 dagar, men om den är
indelad med 20  skapar man en vågrörelse på totalt 234 dagar.

**** The Cosmic Convergence  den 17-18 juli är alltså en direkt parallell till Harmonic Convergence i den meningen att
Harmonic Convergence var i  den Galaktiska Undervärlden medan den Kosmiska konvergens kommer att ske mot den

Universala Undervärlden. Detta innebär att den Kosmiska konvergensen inte bara kan bli början på en omvälvande
politisk period i likhet med vad som hände 1986, men också den första bris ett andligt uppvaknande som senare kommer

till fullt uttryck i den Universala Underjorden.


