
Dokumentärer i History chan-
nel och den kommande storfil-
men 2012 använder sig båda av
datumet i december, som en
tidpunkt då jorden är förutbe-

stämd att gå under. 
– Det finns dock ingen som helst grund för

en sådan tolkning i forntida mayatexter, säger
Carl Johan Calleman. I motsats till detta så är
datumet 28 oktober 2011 underbyggt av en
massiv mängd fakta att de nio undervärldarna
och de tretton himlarna, kända från forntida
mayatexter, där evolutionen beskrivs i alla
dess aspekter. 

För omkring åtta år sedan hade Carl Johan
Calleman och John Major Jenkins en debatt på
internet om betydelsen av Mayakalenderns

slutdatum, där de diskuterade om dessa ener-
gier fullbordas den 28 oktober 2011, eller den
21 december 2012. Det är fortfarande en viktig
fråga om man intresserar sig för det så kallade
2012-fenomenet. 

– Det är en frågeställning som har mycket
praktiska konsekvenser för hur vi förhåller
oss till framtiden, säger Carl Johan Calleman.  

SLUT- ELLER BEGYNNELSEDATUMET den 28
oktober 2011 är alltså ett mer rimligt datum.
Det har också verifierats genom flera förutsä-
gelser, säger han. 

– Senast i min egen förutsägelse om att en
ekonomisk kollaps skulle sätta in och när den
gjorde det: ”Oavsett i vilken form en sådan
(finansiell) kollaps skulle uppstå, verkar det

bästa tipset vara att det kommer hända i nära
anslutning till den femte ’nattens’ början i
november 2007, för att vara exakt den 19
november, 2007.” 

Denna kollaps, formulerades faktiskt redan
i Carl Johan Callemans första bok ”Solving the
Greatest Mystery of Our Time: The Mayan
Calendar”. Sammanbrottet är ekonomer nu
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Är jorden förutbestämd att gå under i december 2012? De som hävdar det brukar hänvisa till 
förutsägelser i Mayakalendern. Här förklarar författaren, biologen och mayaexperten Carl Johan
Calleman vad som verkligen kommer att hända och vad som är sanning och rena spekulationer. 
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överens om att den började i december 2007.
– Att dessa förutsägelser var riktiga kan

verifieras av vem som helst som studerar de
aktuella sidorna i mina böcker.  

INNAN CARL JOHAN TAR upp de mer praktis-
ka konsekvenserna av det ena eller det andra
slutdatumet, så förklarar han vad tid är och
vad det är som gör Mayakalendern speciell.
Har vi över huvud taget någon anledning att
befatta oss med Mayakalendern? Varför har
Mayakalendern till skillnad från alla andra
kalendrar ett slutdatum? 

– Svaret på detta är att Mayakalendern är
ett uttryck för en annan sorts tid, än gängse
kalendrar. Andra kalendrar beskriver mätbar
mekanisk tid, vilket är den enda som man
verkar bry sig om i den moderna världen. 

Eftersom astronomiska cykler, vare sig det
handlar om månens, jordens eller precessions-
cykeln, kommer att fortsätta praktiskt taget i
all evighet så finns det ingen anledning att
kalendrar baserade på denna sorts tid skulle
ha ett slutdatum. 

– Eftersom Mayakalendern har ett slutda-
tum är den alltså grundad på ett annat sätt
att se på tiden. 

MAYAKÄLLORNA, TILL EXEMPEL vid inskrif-
ternas tempel i Palenque, meddelar uttryckli-
gen att kalendern är grundad på världsträdet,
eller det som andra kulturer oftast kallar för
Livets träd. Som Calleman beskriver i sin
kommande bok ”The Purposeful Universe”, så
är mayatiden en kvantiserad beskrivning av
olika energitillstånd hos livets träd i univer-
sums centrum.  

– Det är alltså bara på grund av dessa så kal-
lade kvantskift eller hopp i tiden, inte kontinu-
erliga astronomiska cykler, som vi kan förstå
inte bara de avgörande ögonblicken i våra liv,
utan också den mänskliga civilisationens
utveckling. Det kosmiska Livets träd i univer-
sums centrum, som är den yttersta källan till
dessa kvantumskift, upptäcktes av den moder-
na vetenskapen så sent som 2003. 

Förståelsen av att mayansk tid inte är vanlig
linjär tid ger oss också ett meningsfullt sätt
att se på slutdatumet. Därför kan det inte vara
ett förutbestämt datum för jordens undergång.

– Slutdatumet visar helt enkelt på den tid-
punkt då det kosmiska Livets träd uppnår sitt
högsta energitillstånd. 

Detta innebär också att det inte är början på
en ny cykel. Utifrån en sådan förståelse kan vi
förvänta oss ett tusenårsrike av fred i det ”Nya
Jerusalem”, som den nya världen kallas i
Uppenbarelseboken. 

– Slutdatumet betyder alltså att den 28 okto-
ber 2011 kommer skiftena mellan energier att
upphöra. Därför verkar många intuitivt ha en
känsla av att år 2012 är mycket betydelsefullt. 

De processer som har drivit på den kosmis-
ka evolutionen fram till dess kommer inte
längre verka. Efter en period då saker och ting
måste få lägga sig, så kommer människor vara

hänvisade till att skapa världen själva, utan att
vara drivna av energiskiften. 

En sådan vision av en Edens lustgård är
dock omöjlig att tänka sig för dem som tror att
Mayakalendern grundar sig på kontinuerliga
astronomiska cykler som aldrig upphör. För
att förstå mänsklighetens befrielse och ett
framtida återvändande till Edens lustgård, en
värld i balans, så är det helt enkelt nödvändigt
att utgå från så kallad kvantiserad tid. 

– När vi närmar oss slutet på de cykliska för-
ändringarna och universums högsta energitill-
stånd, är det också logiskt att den ekonomiska
nedgång som vi nu befinner oss i, inte bara är
en recession eller en depression, som de så kal-
lade nätterna i Mayakaledern tidigare har
visat oss prov på. Nedgången är i stället början
på slutet för de ekonomiska cyklerna. 

CALLEMAN VET GENOM sina tidigare studier
av Mayakalendern att tidsperioder då ekono-
min krymper är så kallade ”nätter”. Därför kan
man göra förutsägelser för hur detta slut för
de ekonomiska cyklerna kommer att se ut. 

– Den första pulsen för att bromsa in tillväxt-
ekonomin kom därför med den femte ”natten”
och det ledde till en snabb nedgång i tillväx-
ten, i aktiernas värden och ökad arbetslöshet. 

Enligt Calleman befinner vi oss just nu i en
tid mellan sådana ”nätter”, den sjätte ”dagen”

(se figur här ovan), då samma processer fort-
sätter, om än långsammare, vilket kan leda till
begränsade uppgångar. 

– Kring tiden för den sjätte nattens början
den 8 november i år 2009, tror jag dock att
nedgången intensifieras och att den ameri-
kanska dollarn kollapsar och med den värl-
dens etablerade valutasystem. 

– VI KAN BARA FANTISERA om vad en sådan
kollaps skulle innebära, men det torde stå
klart för alla att konsekvenserna i vårt dagliga
liv kommer vara mycket långtgående. 

Calleman ser dock det hela på ett annorlun-
da sätt: medvetenhetsutvecklingen i
Mayakalenderns galaktiska undervärld är för-
utbestämd att sätta in en skyddsmekanism för
jorden, genom att först stoppa tillväxten, lik-
som vad vilken cancerläkare som helst skulle
göra för att möjliggöra läkning. 

– Slutdatumet är en faktor av stor betydelse,
eftersom det är människors enda möjlighet att
veta i vilket kvantskifte de upplever nuet i. De
dominerande medierna kommer dock förmod-
ligen att använda sig av datumet den 21 decem-
ber 2012 för att manipulera sanningen. 

OM ELLER NÄR DET etablerade internationel-
la monetära systemet kollapsar i den sjätte
”natten” kan tillvaron utvecklas i två olika
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riktningar. Antingen i riktning mot en gräs-
rotsorganisation och en ny ekonomi utan ban-
ker, räntor eller tillväxt för att skapa en värld
utan dominans. En kollaps av det monetära
systemet, i synnerhet om det leder till krav på
en avskrivning av alla skulder, har en potential
att bereda vägen för en värld där alla männi-
skor är fullt likvärdiga. 

– En sådan värld kommer att grundas på fri-
villig samverkan och riskerar inte att förstöras
av girighet. Detta utesluter naturligtvis ett
bank- och penningväsende som organiserats
av en minoritets intressen, eller ett ekono-
miskt system som drivs av att förvärva
abstrakta värden, snarare än att möta mänskli-
ga behov. 

Calleman tror att banker, regeringar, medier
och etablissemangen över hela världen kom-
mer att försöka upprätta en ny global valuta
och med hjälp av denna försöka bibehålla ett
kontrollsystem. 

DEN VISION SOM VÄXER fram för de kom-
mande åren är alltså varken att ”jorden går
under” eller att vi alla lyckligt kommer att
flyga på små moln vid ett förutbestämt datum
om några år, konstaterar Calleman.

– I stället så kan vi förvänta oss ett ganska
komplext framtidsscenario. Det har mycket
gemensamt med det födelsescenario som
beskrivs i Uppenbarelseboken. Ett scenario
som kräver andlig styrka och integritet för att
kunna gå igenom. 

Calleman framhåller att han inte vill ta till
religiösa övertoner i denna analys av 2012, men
uppmanar var och en, som tänker sig att födas
in i denna värld, att uppriktigt söka sanningen
och undvika förenklade förklaringar. 

Därför är det viktigt att förstå att slutdatu-
met, som alltså också är ett begynnelsedatum,
är riktigt. 

– Med tidsaccelerationen i den galaktiska
undervärlden så är den 420 dagar stora skill-
naden mellan de båda föreslagna slutdatumen,
bokstavligen en skillnad så liten som den mel-
lan dag och natt. 

Urgammal 
minnestavla från
mayamanuskript.

Eftersom Maya -
kalendern har ett
slutdatum är den
alltså grundad på
ett annat sätt att se
på tiden.

Text Carl Johan Calleman 

Seattle, WA, 6 juni 2009 (10 Cimi)  

Redigering Monica Katarina Frisk

Bildmontage Åsa Östlund

Mer energi
Kontakt med Carl Johan Calleman:
www.calleman.com. Denna artikel diskuteras på ett
diskussionsforum på http://mayanmajix.com/portal/.

Böcker av Carl Johan Calleman: 
”Solving the Greatest Mystery of Our Time: The

Mayan Calendar”, Garev, 2001.
”Mayakalendern”, Energica Förlag, 2005, som getts

ut på elva olika språk. Ny upplaga utkommer 2010
på Ica Bokförlag.

”The Purposeful Universe”, Bear and Co, 2009. 

VAD ÄR MAYAKALENDERN?
Mayakalendern är ett system av flera enskilda kalendrar som användes av mayafolken i Mellanamerika. De olika
kalendrarna var ett uttryck för mayakulturens behov av att ha koll på tiden och anknöt till astronomiska

observationer av solår, månår och Venus synodiska perioder. Andra matematiskt
väl definierade tidsperioder hade rituella ändamål utan synbar anknytning till

kända naturcykler. Sin matematik baserade mayaindianerna på talet 20.
Mayansk tideräkning blev därmed en komplicerad historia genom att

de olika kalendrarna kunde synkroniseras och låsas mot varandra på
flera sätt, så att kombinationerna gav upphov till andra längre tidscykler.
Huvuddragen av mayas kalender baseras på ett system som varit i 
allmänt bruk i området från 600-talet f.Kr.

Den aztekiska kalenderstenen som bevaras i det Antropologiska
Museet i Mexiko City. En av de vanligaste symbolerna för Mexiko.
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