
EVOLUCIJA  ZAVESTI  - MAJI                                               

Znanstveniki zaradi tega, ker niso razmišljali naravno, torej sistemsko, niso mogli nikoli prav razvozlati 
majevskega koledarja, ki je čas nehal meriti leta 2012 oziroma 2011, kar prav zdaj tako vznemirja 
mnoge. 
Ravno v obdobju, ko se je na Zahodu razvijala sodobna znanost, se je po majevskem koledarju začelo 
obdobje moči. Znanost je od Newtona dalje temeljila na analizi, vse dokler nismo prišli do atoma in v 
zadnjem obdobju do nano delcev, ko praktično ni več kaj deliti. Prišli smo do energije, ki smo jo spojili 
s kozmosom. To pa je celostni pristop, v katerem se nič in vse stakneta v eno. 
Zadnjih nekaj stoletij ni bilo razmišljanj o sistemih in povezovanju. Maji so to krasno dokazali s svojim 

koledarjem.Po majevskem koledarju se je 5. januarja 1999 končalo obdobje moči in začelo obdobje 

etike, ki je trajalo do 10. februarja 2011. Prej je manjšina z močjo obvladovala večino, ki je bila v 

strahu. V obdobju, ki ga živimo zdaj, pa se trdnjave moči rušijo. Na dan prihajajo škandali, vse, kar je 

bilo zmanipulirano, se počasi razgalja. To ni ne negativno ne pozitivno, izraba in/ali neizraba moči sta 

le del celote, popoln sistem, ki se zdaj spreminja. Če na stvari gledamo tako, se zavedamo, da so se 

kakršnekoli intervencije pri zlorabi moči, rušenju trdnjav moči, morale zgoditi, čeprav so bile na prvi 

pogled videti grobe in nesmiselne. 

Natančen datum niti ni tako pomemben. Veliko pomembneje je, da se zavedamo, da bo naša zavest 

takrat prešla v obdobje soustvarjanja. Spoznali bomo, da drug drugemu lahko samo pomagamo, da 

skupaj lahko dosežemo karkoli. Posamezniki, skupine in družba kot celota se bodo še bolj zavedeli 

svoje odgovornosti. Samo če se sami dobro počutimo, lahko naredimo kaj dobrega tudi za druge. 

Bistvena je evolucija, preskok zavesti v tem obdobju. 

Calleman razlaga o tem, da ta koledar v bistvu ponazarja transformacijo zavesti. Ker pa je zavest 

evolucijski sistem se Maje lahko uvršča kot predhodnike znanstvene sistemske misli. Piramide, ki so 

jih zgradili Maji, imajo devet stopnic. Vsaka pomeni eno obdobje zavesti v majevskem koledarju. 

Dolžina vsakega ciklusa je 1/20 dolžine prejšnjega. 

 

Prva stopnja razvoja zavesti se je začela z velikim pokom in končala 820 milijonov let pred Kristusom 

z začetkom celičnega življenja. Drugi ciklus evolucije zavesti se je končal pred 41 milijoni let z 

rojstvom prvih sesalskih vrst, tretji pa pred dvema milijonoma let z začetkom rodovne zavesti. 

 

V četrtem ciklusu se je razvila plemenska zavest, v petem pa kulturna. Šesti ciklus, ki se je začel leta 

3115 pred Kristusom in trajal vse do leta 1755, je pomenil začetek nacionalne državne zavesti 

(Egipt). Končal se je z razdelitvijo sveta na nacionalne države. V tem obdobju je vladal zakon prava, 

poudarjeno je bilo kaznovanje (inkvizicija). Do 5. januarja 1999 se je v sedmem ciklusu razvijala 

planetarna zavest. V tem obdobju so se zgodili industrijska revolucija, mednarodni sporazumi, ki so 

presegli nacionalni položaj, in svetovni splet. Vladal je zakon moči. Trenutno smo na predzadnji 

stopnji razvoja zavesti, na začetku galaktičnega zavedanja. Prevladuje zakon etike. Zlorabe moči so 

razkrinkane, ljudje pa ugotavljajo, da sami lahko storijo več kot njihovi voditelji. 

 

Obdobje se je končalo 10. februarja 2011, ko se bo začel zadnji, deveti ciklus zavestnega 

soustvarjanja, ki bo trajal vsega 20 dni. Pomenil bo začetek univerzalne zavesti in našega védenja, da 

smo eno z vesoljem. Majevski koledar se je po izračunih dr. Carla Johana Callemana končal 28. 

oktobra 2011. 
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