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Pøíspìvek pøidal Administrator
Saturday, 09 September 2006
Aktualizováno Sunday, 10 September 2006

Je celosvìtový proces vedoucí do Quetzalcoatlovy / Kristovy energie Pátého Dne. Lidé se èasto ptají, co se podle
Mayského kalendáøe stane v èasech budoucích.

Vlastnì je to pøirozená otázka a ve své knize jsem vyjevil jak Mayský kalendáø popisuje evoluci kosmu ve v&scaron;ech
jejích aspektech od velkého tøesku pøed 16.4 miliony lety až do souèasnosti. Skuteènì se mùžeme dovìdìt mnohé z jejích
modelù. Pøesto se nìkdy zdá, když pokládají tyto otázky, že si myslí, že zmìny popisované Mayským kalendáøem se dìjí mimo
nì, nebo mimo lidstvo obecnì. Øekl bych, že se jedná o neúplné pochopení.

Pokud se mùžeme nìco nauèit z Mayského kalendáøe, pak to, že se jedná o pøesný èasový plán evoluce vìdomí, a že tento
plán zejména zahrnuje nás a pøítomnost. Proces evoluce vìdomí nyní primárnì transformuje lidské bytosti a skrze lidské
bytosti, na&scaron;i vnìj&scaron;í realitu.
Jinými slovy: My jsme ti, na které jsme èekali!
My jsme ti, jejichž vìdomí prochází transformací. Mayský kalendáø pouze pomáhá zviditelnit a pochopit vzory této
transformace. Jak se mìní vìdomí lidstva, mìní se i vnìj&scaron;í svìt, který velkou mìrou vytváøíme tím, jak ho vnímáme. Cítím, ž
je velmi dùležité pochopit tyto vztahy: Transformace svìta v nadcházejících èasech probìhne pøes transformaci
na&scaron;eho vìdomí a Mayský kalendáø je jejím pøesným èasovým plánem.Samotný nápad ptát se, co se stane, pramení
z dualistického pøístupu k vnìj&scaron;í realitì, zdìdìného z niž&scaron;ích Spodních svìtù ( Spodní svìt je sinusový pohyb
evoluce vìdomí).
Jak jsem nedávno popsal v èlánku (viz odkaz)
vstoupili jsme do Ètvrté NOCI Galaktického Spodního svìta 29. listopadu 2005. Jak upozoròuji, tam mùžeme pochopit èást
toho co to znamená na paralelách s jinými Spodními Svìty. V podstatì první polovina Ètvrté NOCI je èasem integrace zmìn
pøinesených Ètvrtým Dnem. Typickým prožitkem na úrovni jednotlivce mùže být pro nìkteré to, že je dohoní minulost.
Obzvlá&scaron;• se to týká tìch, pro nìž byl Ètvrtý Den obdobím velké transformace.Vìci, kterými jsme se nemuseli zabývat v
prùbìhu Ètvrtého dne mohou klepat na dveøe a my musíme zvažovat smìry na&scaron;ich cest. Sjednocující charakter
Ètvrtého dne podporuje napravení a uzdravení vztahù, které mohly být naru&scaron;eny pøílivem neklidných energií Ètvrtého
Dne. Zdá se také, že mnozí na poèátku této Ètvrté Noci èistí a obnovují svá tìla. To se nemusí ani tolik týkat sjednocení. Je
to velmi významná pøíprava pro budoucnost a pøíval Qetzalcoatlovy energie Pátého Dne. Zkrátka, jak jsem popsal ve
vý&scaron;e zmínìném èlánku, první polovina ètvrté noci se týká integrace a pøípravy na silný pøíval svìtla do pravé poloviny
mozku, který se chystá spustit zejména na poèátku pátého dne 24. listopadu 2006.
Pøíchozí energie Pátého Dne bude mnohem silnìj&scaron;í než v&scaron;echno co jsme doposud zažili v Galaktickém
Spodním Svìtì. Pátý den je prùlomovou energií, která již døíve v jiném Spodním Svìtì (úrovni evoluce vìdomí) pøinesla
Køes•anství a je&scaron;tì v jiném Spodním Svìtì umožnila zrod a existenci moderního svìta. Mayský kalendáø popisuje mìnící s
energie kosmu, které transformují vìdomí a tvoøí svìt. Co musíme udìlat, je nauèit se plynout s tìmito energiemi, které formují
na&scaron;i budoucnost a pomáhají pøiblížit cestu k jednotì zbytku svìta. Tudíž bychom se již mìli pøipravovat a pøemý&scaron;
jak nejlépe využít prùlomovou energii Pátého Dne. Aby se toto mohlo naplnit, je tøeba zaøadit novou rychlost a pøíhodným
jménem pro tuto rychlost je Slavnost Prùlomu.
Slavnost Prùlomu není pouze jednorázovou událostí, ale kulminací globálního procesu transformace vìdomí vrcholící
22.kvìtna 2007. Tudíž ikdyž mùže být naèasování tohoto procesu již nastaveno &bdquo;nebesy&ldquo; jeho projev bude nutno
vybudovat spolu &ndash; tvoøivým úsilím v&scaron;ech tìch na planetì, kteøí se snaží o pøipojení se ke koneènému výsledku
božího díla: Jednotì v Osvícení. Posláním Oslavy prùlomu je ukázat smìr, zámìr a vedení k procesu, bìhem kritické fáze,
zejména pøechodu k Pátému Dni Galaktického Spodního Svìta.
Co zde navrhuji každému svìtlono&scaron;i a každému hledaèi osobního osvícení a zbytku lidstva je úèast na procesu
globálnì synchronizované modlitby, Dik&scaron;i ( pøenos božské pøítomnosti) a meditaèních dnù, které pomohou vést
lidstvo v pøenosu do Pátého dne Galaktického spodního svìta pøi maximálním využití jeho pøíchozích energií k vyvážení,
léèení a osvícení.
Oslava jednoty pøi pøíležitosti prùletu Venu&scaron;e (6 &ndash; 8. èervna 2004) pomohla pøipravit pùdu
&scaron;ir&scaron;ím upozornìním lidstva na fakt, že vstupujeme do dokonèovací fáze božího plánu. The Midlight
Meditation &ndash; Meditace svìtla (1 &ndash; 2. èervna 2005) sloužila ke globální synchronizaci Dik&scaron; a meditací.
Oslava prùlomu je zamý&scaron;lena jako sekvence energií, které dodají strukturu událostem a slavnostem, které umožní
alespoò èásti lidského kolektivu jít mnohem hloubìji a vytvoøit synchronizovaný proces k osvícení.Je to doslova teï nebo nikdy
pro kolektivní prùlom do prožitku jednoty vzhledem k tomu co je známo o energiích následujících Pátý Den.
Cítím, že nastal èas odhodit v&scaron;echny názory že Mayský kalendáø mluví o èekání na nìco co se stane v roce 2012.
Skuteèný Mayský kalendáø se týká procesu, jehož jsme minutu po minutì souèástí, pokud si zvolíme, a pokud se zrodí
dostateènì silná pozitivní touha prožít jednotu. Proto podporuji zámìrný, tvoøivý a dynamický proces, kde jsou data navrženy
pouze jako synchronizaèní milníky. To co dìláme a èím jsme v tìchto èasech, jsou rysy na&scaron;eho kolektivního
probuzení, které se ohla&scaron;uje v energiích popisovaných Mayským kalendáøem. Cítím že Dik&scaron;i sehrají významnou
roli zprostøedkováním pøímého prožitku toho, kam nás kosmický plán vede. Mít tyto prožitky mùže být velmi cenné vzhledem
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k tomu, že je mizivý dùvod domnívat se, že oèekávané pøechody projdou hladce a bez obtíží pro lidstvo obecnì.
Spou&scaron;tìcím datem procesu Oslavy prùlomu bude 27 -28. kvìten 2006, odpovídající nastávajícím energiím støedu, 9
Ahau a 10 Imix, Ètvrté NOCI. V posvátném Mayském kalendáøi používaném tisíce let, 9 Ahau v tomto støedu je
kombinací devítky, symbolizující Quetzalcoatla, a Ahau, což znamená svìtlo Pána. Tradièní Ahau dny, nebo dny svìtla, byly
právì energiemi obøadù dávných Maya. Teï se mùžeme chytit tohoto stejného rytmu pokraèujícího až do vybudování pole
kosmické jednoty v den energie 13 Ahau 28.øíjna 2011.
Protože se proces Galaktického spodního svìta týká posilování východních/ pravo -mozkových aspektù na&scaron;í
existence, doporuèuji zamìøit se na témata &bdquo; Probuzení vnitøní Matky Svìta&ldquo; a &bdquo; Sjednocení Božského
Otce a Matky uvnitø&ldquo; pøi zahajovacích událostech Oslavy Prùlomu 27 -28. kvìtna 2006. Je to obzvlá&scaron;tì
proto, že tento spodní svìt je souèástí kosmické evoluce, která krok za krokem vyná&scaron;í ženskost, aby uzdravila
rozpor a oddìlenost, která nastala pøed 5000 lety na poèátku Národního spodního svìta.
Doporuèuji, aby Globální Dik&scaron;a komunita zahájila, nebo se úèastnila událostí a festivalù poøádaných k
zahájení Slavnosti Prùlomu. Obecnì doporuèuji v&scaron;em, co plánují duchovní události v tomto období, aby je
plánovali s pøihlédnutím ke dnùm Jednoty ve Svìtle (Ahau) Mayského kalendáøe. Následnì po tìchto 9Ahau a 10Imix, 2728.kvìten je taktéž øada doporuèených dat Jednoty ve Svìtle vypsaných níže. Jsou také vypsány v pøíloze tohoto dopisu a
budou vypsány také na mých stránkách http://www.calleman.com a oèekávaných stránkách
http://www.breakthroughcelebration.com . Je zjevné, že se události tohoto druhu nedìjí samy od sebe a tak vás žádám,
zvažte zda do svých kalendáøù zaøadíte uspoøádání tìchto akcí. Není na koho èekat. Jsme ti, Na které jsme èekali!

Oslava Prùlomu Globální pøechod do Pátého Dne
9 Ahau sobota 27.kvìtna 2006, Zahájení, Støed Ètvrté Noci, (&bdquo;Usazení&ldquo; Quetzalcoatlovy / Kristovy energie.)
3 Ahau pátek 16. èervna 2006
10 Ahau ètvrtek 6. èervna 2006
4 Ahau støeda 26. èervence 2006
11 Ahau úterý 15. srpna 2006
5 Ahau pondìlí 4. záøí 2006
12 Ahau nedìle 24. záøí 2006
6 Ahau sobota 14.øíjna 2006
13 Ahau pátek 3.listopadu 2006
7Ahau ètvrtek 23. listopadu 2006 Zaèátek Pátého Dne!
(svìtlo Quetzalcoatlovy/ Kristovy energie)
1 Ahau støeda 13. prosince 2006
8 Ahau úterý 2. ledna 2007
2 Ahau pondìlí 22. ledna 2007
9 Ahau nedìle 11. února 2007
3 Ahau sobota 3. bøezna 2007
10 Ahau pátek 23. bøezna 2007
4 Ahau ètvrtek 12. dubna 2007
11 Ahau støeda 2. kvìtna 2007
5 Ahau úterý 22. kvìtna 2007 støed Pátého dne, Vyvrcholení Slavnosti Prùlomu, Globální obøad svìtového stromu.
Kvùli globální synchronizaci doporuèuji aby byly Dik&scaron;i dávány bìhem tìchto Ahau (Jednota ve Svìtle) dnù v 6.00,
12.00 a/nebo 18.00h støedoevropského èasu, (9pm (pøedchozí veèer), 3am a 9am PST(Pacific Standard Time)) 12pm,
9am and 3pm EST (Eastern Standard Time)) a odpovídající èasy v Asii a Austrálii.
Úèelem výbìru tìchto speciálních datumù je posílit synchronicitu v tìchto speciálních energeticky vhodných dnech a také pøes
pøímý prožitek úèasti pøinést uvìdomìní si existence božského plánu zmapovaného Mayským kalendáøem a jeho v
souèasnosti pøevládající rozmìr, Galaktický spodní svìt. Vý&scaron;e nabízená data by nemìla vylouèit žádné aktivity v
mezièase. Vstup do Pátého Dne je proces, který jsme zatím je&scaron;tì nikdy nepodstoupili, je nepøedvídatelné, které
aktivity budou muset být improvizovány na posílení procesu.
Provádìt globálnì synchronizované modlitby, Dik&scaron;i a meditace v tìchto Ahau (Jednoty ve Svìtle) dnech poslouží ke
slazení celosvìtové duchovní komunity s božským procesem stvoøení. Obracím se obzvlá&scaron;tì na celosvìtovou komunitu
dárcù Dik&scaron;i, aby pomohly vnést Božskou Pøítomnost do tohoto procesu, to je èím se toto hnutí zabývá v této fázi
vývoje lidstva. Je velmi pravdìpodobné, že Pátý Den povede ke schopnosti dávat Dik&scaron;u pøedávanou od jednoho
jedince k druhému obzvlá&scaron;tì pokud Oslava Prùniku vygeneruje potøebný tok. Nicménì, cítím, že je mnoho jiných
praktik vèetnì pole transformujících technik, které významnì pøispìjí v procesu smìrem k Jednotì. Ve skuteènosti jsem
pøesvìdèen, že nìkteré z tìchto novátorských fenoménù je&scaron;tì nevidìly denní svìtlo, ale chystají se tak uèinit bìhem období
Oslavy Prùlomu. Cítím, že k uvedení a podpoøe takové tvoøivosti je tøeba pøistupovat k procesu v duchu vzájemného sdílení,
zaji&scaron;•ujícího vzájemné obohacování my&scaron;lenek a duchovních praktik.
Vìøím, že vý&scaron;e uvedená data by mìla sloužit také mnoha jiným hnutím a organizacím, které by mohly organizovat
události a festivaly v tìchto dnech. Je mnoho dùvodù pokraèovat v globálních Dik&scaron;ách a meditacích i v
pozdìj&scaron;ích fázích Galaktického spodního svìta bìhem Ahau (Jednoty ve Svìtle) dnù, které nejvíce pøispívají osvícení.
Hlavním úèelem Slavnosti Prùlomu je sloužit celosvìtovému prùlomu trvalého prožitku Božské Pøítomnosti. Souèástí tohoto
úèelu je také prùlom prožitku Mayského kalendáøe, který se dá nazvat božským rozvrhem a jeho rytmem. To se ukáže být
neocenitelným vodítkem a nadìjí lidstva v nìkterých obtížnìj&scaron;ích energiích, které budou probíhat dokud se kosmické pole
jednoty nestabilizuje na nebesích 28.øíjna 2011.
Informace o Dik&scaron;ách najdete na http://www.livinginjoy.com
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Informace o Galaktickém spodním svìtì a Mayském kalendáøi najdete na www.calleman.com , www.mayanmajix.com a
webovém rádiovém vysílání www.airstream-indie-radio.com .
Carl Johan Calleman je autorem dvou knih o kosmickém èasovém plánu: Mayský kalendáø (Garev 2001) a Mayský
kalendáø a transformace vìdomí. (Bear and Co, 2004) On spustil Oslavu Jednoty v èervnu 2004 a Meditaci svìtla v èervnu
2005. Byl jedním z hlavních mluvèích konference o Mayském kalendáøi organizované Radou pùvodních Amerièanù v
Merida Mexico v roce 1998. Pøedná&scaron;í a dìlá kurzy na toto téma po celém svìtì. Má doktorát z Biofyziky na
Stockholmské Universitì a byl Star&scaron;ím výzkumníkem hygieny prostøedí na Washingtonovì Universitì v Seattlu v roce
1986 &ndash; 93. Spolupracuje se Sri Bhagavanem.
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