
Ω predavanje 25.6.2018, kot del programa Univerzumske združitve, WBUKBC,  

poziv prijateljstvu, Istambul 
 

 
 

Ena izmed 12 Svetovnih predavateljic, ki tvori »Ring of 12« Svetovnega Programa Združevanja pod streho 

zveze Call to Friendship v Istambulu, ustanovljenega aprila 2017, ga. Ana Marić,  bo kot Solarna učiteljica, 

vodila Omega predavanje z naslovom: 

 

MAYAN CALENDER,THE CONECT OF TIME (Znanje o Mayih vzporedno s Knjigo znanja) 

 
 

Mayi izvirajo iz polotoka Yukatan v Mehiškem zalivu. Civilizacija, ki je živela v Palenqe in Tikal-u…Imeli so svoj 

Imperij. Kultura je živela v treh periodah, 3000 let. Povezani so z misterijem. Nenavadno so izginili, za njimi ni 

sledi, ni pokopanin, zato jih povezujemo z odhodom v drugo dimenzijo. Bili so dobri stavbeniki, kiparji, slikarji, 

inženirji, predvsem pa astronomi.  Izračunali so kroženje Venere in sestavili tabelo sončnih mrkov, ki je bil kot 

dvojni koledar, da so jih lahko napovedovali. Izračunali so natančno dolžino leta. Poleg tega so bili izvrstni 

matematiki, saj so iznašli ničlo. Imeli so zelo dober sistem. Povezani so bili s cikli narave in zemlje (vesolja). 

Osnovni pojem je bil čas. Vsak May je imel svoj horoskop, še predno se je rodil. Takoj po rojstvu so mu svečeniki 

določili najprimernejši dan, ko so mu podelili ime.  Namišljeno ime, je imelo magičen pomen, tisto pravo, pa 

so poznali le starši in najožji  prijatelji. Verovali so, da je vsak svet iz treh svetov: svet pod nami, realen svet in 

v nebesih. 

 



POMEMBNI SIMBOLI: 

 

Simbol časa (jajček s črko G) =  kot G sila. Predstavlja začetek ali O, kjer je vse ali nič. Izvor naše eksistence - 

božanske zavesti. Baza energije. 

 

1. Hunab Ku –  Vse je energija, je en edini Bog, božja zavest. Vse prihaja iz enega izvora iz srca Galaksije-

zavesti in vsi smo z njim povezani. Kvadrat predstavlja mero, krog gibanje. 

 
 

2. Kuxan Suum – Galaktični časovni projekt na planetu Zemlja 

Predstavlja naš pleksus s katerim smo povezani zgoraj (zvezek 36 KZ) KU je šifra, frekvenca 18. 

dimenzije  od alfa do omega, ki je odrešitev. 

 
 

3. ZuVuja – Hunab Ku – Merilec časa.  Vse je v gibanju, od centra, navzvezn, od zunaj, proti centru. 

Univerzumski spomin, kjer je vse shranjeno. Vse je v gibanju, ni preteklosti, ni prihodnosti, vse je ZDAJ.  

 
 

Za števila so uporabljali piktografijo (pike). Bog je število in je prisoten vsepovsod. Ko so jih pisali od 

spodaj navzgor, so bili povezani z Bogom. Iz trinajst števil in dvanajst znamenj so izračunali dodatnih 

12 kombinacij.  Osebni začaran val je tako podal globji pomen rojstnega znamenja, energij in spoznanj, 

kdo vse si in razkril mavrične popotnike, s katerimi imate skupno poslanstvo.  



4. Kin (dan po naše) – v Tzolkinu je 260 kinov – simbolov. Simboli, ki so bili zelo pomembni. 

 
 

Ta predstavlja Sonce 

Kombinacija pečata (simbola) Kin in števila.  

Trije veliki cikli so uporabljeni v istem času za spoznavanje samih sebe, v povezavi z naravo, torej za 

delo na sebi. Tzolkin, Haab in Tun spirala. 

 

5. Tzolkin (sveti Horoskop) sestavlja 260 različnih Kinov (pečatov), vsak Kin ima posebno energijo, moč 

ali namen. 

Je najbolj dovršen zemeljski in galaktični astrološki in planetarni koledar. Uporabljali so 17       

koledarjev. 

 

Trinajst števil in dvajset znamenj se alkimistično združuje in ustvarja 260 dni. Pojavljajo se neskončno 

in vedno v enakem vrstnem redu. Tzol-kin predstavlja pozabljeno skrivnost, veliko resnico, izvorno 

bistvo in božansko energijo.  Vsaka oseba tukaj in zdaj je prežeta z univerzalno božansko energijo, ki 

biva v čisto vsem, kar je.  Ko aktiviraš svoje Sveto ime ali KIN, takrat začneš na nadčutnem nivoju srkati 

galaktične informacije in energijo izbranega števila in simbola (pečata). Število in znamenje oblikujeta 

spiralno energijo. Vsak med nami potuje po spiralni energiji z namenom prihoda Božanskega na 

Zemljo.  Tun spirala predstavlja tvoj 360-dnevni rojstni dan. Na tvoj 52-rojstni dan se cikel ponovi, sicer 

so drugi dnevi. 

 

6. Okrogli koledar/ dvoje kolesij se prepleta med seboj, Tzolkin je malo, Haab je veliko kolo in sta 

sinhronizirana. Haab sinhronizira energije znotraj galaksij, po 52 dneh pridemo do kozmične zavesti? 

 

Jose Argulles, znan kot pobudnik svetovnega meditiranja, ki se je zgodilo 1987. leta in Sinhronicitete. 

Poglobil se je v Zakon časa, kot ga poznajo Mayi. Vsak je unikat energije, čas je frekvenca-spiralna ne 

linearna, ljudje pa živijo narobe. 

       V ljudeh je prebudil zavest o pomeni Mayevskega koledarskega sistema. V svoji knjigi Maya      

       Faktor je razkril zgodovinski galaktični premik časa oz. vstop v nov galaktični čas.  

 

 



Maya Tzolkin najbolj natančno meri Univerzalni čas in ne vključuje samo zemeljskega, temveč  tudi življenje 

na drugih galaksijah. 

 

Človeštvo je v krizi zaradi napačnega in umetno postavljenega časa  kar povzroča, da civilizacija odstopa od 

naravnega reda vesolja. Za to je potrebna kolektivna združitev v galaktično zavest. Spodbujal je vračanje v 

naravni časovni cikel, t.j. 28 dnevni/13 mesecev. Maya Tzolkin predstavlja DNK kodo novega razsvetljenega 

človeka z razširjeno univerzalno zavestjo. Je najbolj dovršen zemeljski, galaktični, astrološki in planetarni, 

preroški in osebni koledar in horoskop vseh časov.  Tzolkin božanska matrika 13:20 je izvorna koda človeka, 

ki predstavlja 260 dni, optimalni čas od oploditve do rojstva, kot tudi 260 razvojnih stopenj zavesti, skozi katere 

smo vsi šli in skozi katere prehajamo še danes. To je več kot le koledar, t.j. sinhronizacijska matrika, program, 

fraktal. 

 

Kombiniral je znanje Mayev s Knjigo znanja (12.60 = 3. dimnzija v KZ?, 13.20 = 4. dim. KZ , ki je  usklajenost 

galaktičnih tonov z našimi možgani?) Sam je že davno prej prejel sporočilo, da bo dešifriral knjigo časa Mayev. 

Edini naravni čas je Zdaj. Vse je energija. Čas je faktor te energije. Sedaj uporabljamo  matriko 12:60, 

gregorijanskega koledarja, kar povzroča Kaos.  

 

13 mesečni Lunin Koledar,  Povezava s KZ 

 

13 mesecev/28 dni, je koledar, ki pomaga povečati frekvenco v posameznem dnevu. Gregorjanski koledar ima 

12 mesecev, dnevi pa so različni in niso v skladu s kozmosom. 

 

  

 
 



Tzolkin je sestavljen iz treh vrst Kinov (260) ki ustvarjajo Galaktičnega metulja. Središčni stolpec predstavlja 

našo evolucijo, začetek znanja kozmične matere. Je telo metulja (mistika), je povezan z našo hrbtenico, kjer se 

vse energije rodijo in gredo navzven do Kinov. Za prepoznavanje zavesti, samega sebe, je galaktično ogledalo, 

intenzivni galaktični portal, streha Mayev. 

 

Desna spirala = kozmična mati, sredina = evolucija, leva = kozmični oče 

Lunarni toni  v obliki spirale, ali kot smo rekli zgoraj G. Vsaka enota je teden. To je en del spirale, začetek, 

ogledalo neskončnosti. Vsak se rodi v tej spirali, v nekem nizu, vse je odvisno od tega kje. 

 

 
 

Tzolkin je galaktična konstanta in je vsepovsod v našem telesu. Vsak ima fraktal -  čas je fraktal. Trinajst svetih 

števil in 20 znamenj so arhetipska bitja, ki bivajo v nevidnem kraljestvu in prihajajo onstran našega časa in 

prostora.  Niso dostopna omejenemu človeškemu egu, zato je pomembno, da se odpre srce. Trinajst sklepov, 

trinajst tonov (toni so svetlobna bitja) ter dvanajst prstov rok in nog je povezanih s trinajstimi števili in 

dvajsetimi znamenji. Tvoji prsti so antene ali sprejemniki, in sklepi oddajniki, ki so ključni pri povezovanju z 

vsem bivajočim in obstoječim zdaj. 

 

Poškodovana leva rama, je št. 8 OREL, energija, ki uredi vse vzorce in resničnosti.  

 

Vsak prst ima svoj arhetip, kazalec leve roke = OPICA,  tkalka in snovalka časa, magično življenje…. 

 

Percepcija časa = iluzija. Z letom 2012 so se začeli novi ciklusi za našo transformacijo. Vse je v mislih, vse prihaja 

od tam, ker kreirajo naše misli. KZ 

 

Maya Long Count koledar (Olmeki) šteje 13 Baktunov je 1.872.000 dni.  Imenuje se veliki ciklel. Poenostavljena 

razlaga je bila, da gre za neprekinjeno »linearno število« z uporabo 5 ciklov časa, Baktun 144.000 dni, Katun 

7.200 dni, Tun 360 dni, Winal 20 dni in Kin 1 dan, zasidranih na izhodiščni datum  3114 in povezanih s 

ponovitvijo 5.125 let.   

 



Baktun Cikli 

 

 
 

Vsaka vertikala predstavlja 400 let. 

 

Maya Kozmična piramida v Tikalu in Palenqe predstavljata kozmični koledar. Devet glavnih stopnic piramide 

predstavlja evolucijo zavesti na devetih stopnjah, ki so jih poimenovali Univerzalna podzemlja. Vse skupaj se 

je začelo na prvi stopnici pred 16,4 biljnov let nazaj z velikim pokom. Z vsako višjo stopnico se tako evolucija in 

čas pospešita za 20x.  Ni časa, so le ciklusi.  Ko bomo preplezali devet stopnic zavesti, bomo z doseženim 

razsvetljenjem zaživeli v novem Svetu. 

 

Bistveno sporočilo Maya koledarja je EVOLUCIJA ZAVESTI. 

To je ključ za spoznavanje sebe, oz.  IN LAK,ECH = JAZ SEM TI IN TI SI JAZ v jeziku MAYEV. 

 


