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Overgang eller Undergang?

Af Erik Ansvang 

Går Jorden under i 2012?
Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret i mange 
teorier − ofte med skrækscenarier om Jordens undergang. Det vrimler med ad-
varsler, forudsigelser og profetier om “verdens ende”, og når mayakalenderens 
udløbsdato kombineres med mediernes beretninger om de mange ødelæggende 
jordskælv, vulkanudbrud, tsunamier, tornadoer, oversvømmelser, tørke, sult, 
flygtningestrømme og andre katastrofer, får man nemt det indtryk, at der må 
være noget om snakken. Enden er nær!

Det samme skete i øvrigt ved årtusindskiftet. Mon ikke alle husker de mange 
dystre forudsigelser, der bredte sig som en global epidemi før overgangen til år 
2000? Internettet var fuld af advarsler og forudsigelser. Og det var ikke første 
gang, dommedagsprofetier skabte skræk og rædsel. Der har været utallige for-
udsigelser om “Jordens undergang” i historiens løb. Og verden er som bekendt 
aldrig gået under ved en af disse lejligheder. Når datoen var passeret, fortsatte 
Jorden upåvirket på sin faste bane omkring Solen.

Mayakalenderen
Mayafolket, der levede i Mellemamerika, var eksperter i tidsberegninger, og det 
giver naturligvis deres forudsigelser større troværdighed − forudsat at man er 
i stand til at forstå både mayaerne tankegang og deres kalendere. Kalendere? 
Ja − der findes nemlig flere mayakalendere. De fungerer i et intelligent samspil, 
og alle kalendere mødes på samme udløbsdato. Spørgsmålet er hvilken?
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Man får nemt det indryk, at mayakalenderens udløbsdato kan aflæses i maya-
kalenderen på samme måde, som når man slår op på den sidste side i sin egen 
kalender, og her er der ingen tvivl om, at den 31. december er udløbsdato. Så 
nemt er det ikke med mayakalenderne. Det er arkæologerne, der har udregnet 
og fastsat slutdatoen til den 21. december 2012, men flere mayaeksperter er 
uenige med arkæologerne. Ifølge mayaeksperterne er den korrekte udløbsdato 
den 28. oktober 2011. Og eksperterne får opbakning af Don Alejandro Oxlaj, 
som er formand for det nuværende Mayaernes Ældreråd. Den 28. oktober 2011 
skulle derfor være den rigtige udløbsdato. Hvis det er sandt, kan man roligt 
konstatere, at der ikke var tale om Jordens undergang, for “faren” er for længst 
drevet over.

Udløbsdatoen i mayakalenderen må imidlertid være noget særligt, for det var ikke 
kun mayaerne, der betragtede dette tidspunkt som skelsættende for planeten, 
menneskeheden og livet på Jorden. Hopierne har også 2012 som året for en 
stor begivenhed. De forudsiger en renselsesperiode på 25 år, hvor den fjerde 
verden slutter og den femte fødes. Maorierne sige, at i 2012 opløses sløret, og 
der vil ske en sammensmeltning af den fysiske og den åndelige verden. Zuluerne 
siger, at efter 2012 vil hele verden vil blive vendt op og ned. Hinduerne mener, 
at “kali-yugaen” eller “jernalderen” – som er den nuværende tidsalder, der også 
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kaldes “den sorte tidsalder”, hvor åndeligheden er på sit laveste punkt, og de 
materialistiske interesser dominerer − er tiden, hvor Kalki-avataren (verdens-
læreren) vil komme. Inkaerne kalder det “året, hvor mennesket møder sig selv”. 
Aztekerne siger, at det er året for transformation og skabelse af en ny race. 
Pueblo-indianerne mener, at året repræsenterer tilsynekomsten af “den femte 
verden”. Og cherokesernes kalender slutter på samme tid som mayaernes − osv. 
Så mange sammenfald kan ikke bortforklares som tilfældigheder.

Skæbneår − ja men hvilken skæbne?
Nutidens astrologer mener også, at 2012 er et skæbneår, men deres forklaring 
er baseret på astrologiske/astronomiske observationer. Astrologerne forklarer 
skæbneåret med, at Uranus − som formidler 7. stråle for orden og nyorganisering 
og desuden styrer første indvielse og sakralchakraet − i perioden fra 2010-
2013 er i kvadrat til Pluto, som er discipelskabets planet, sjælens modstander, 
tærskelens vogter samt repræsentant for personlighedens vilje og ubevidste 
motiver. Disse planeter i spænding har altid skabt store kollektive sociale, økono-
miske og politiske omvæltninger − eksempelvis Reformationen, Den franske Re-
volution, Det tredje Rige og Ungdomsoprøret i 60’erne. Derfor er astrologerne 
meget opmærksomme, når Uranus og Pluto manifesterer sig i horoskopet.

Undergang eller overgang?
Forskere i mayakulturen er bestemt ikke enige med dommedagsprofeternes fore-
stillinger om en undergang. De ser begivenheden som en markør for en overgang. 
Menneskehedens generelle frygt, usikkerhed og tendens til at dramatisere har 
tilsyneladende medført en forveksling af ordene “undergang” og “overgang”. 
Mayaerne kalder nemlig selv dagen for “skabelsesdagen for en ny bevidsthed.” 
Mayaerne taler altså ikke om død, men om en fødsel eller genfødsel − fødslen 
af en ny og højere bevidsthed. Mayaer kalder det desuden “de sidste dage” eller 
“slutningen af   tid” − vel at mærke som menneskeheden kender den. Der er ikke 
tale om “verdens ende”.
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Manuens ansvar
Den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller, at naturkatastrofer, som nedbryder 
former, der har udtjent deres formål, sådan at der kan give plads til nye og tids-
svarende, varetages af Manuens departement. Manuen er en af   Hierarkiets tre 
overordnede mestre.

“Manuen beskæftiger sig med stoffet og med formens evolution, 
dvs. den tætte fysiske form, uanset om den tilhører dyr, mineraler, 
blomster, mennesker eller planeten eller racer, nationer, devaer 
eller andre evolutioner.”1

“Manuens arbejde drejer sig hovedsagelig om … grundlæggelse, 
ledelse og opløsning af racetyper og former. I hans hænder er 
lagt den planetariske Logos’ vilje og hensigt. Han ved, hvad der 
er den umiddelbare hensigt med denne evolutionscyklus, som 
det er hans opgave at lede, og hans arbejde går ud på at bringe 
denne vilje ud i livet. Han har et nærmere samarbejde med de 
opbyggende devaer, og han håndtere de kræfter, der bevæger 
jordskorpen og hæver og sænker kontinenter. Manuen arbejder 
ved hjælp af en dynamisk meditation udført i hans hovedcenter 
… og ved evnen til at overføre skabende og nedbrydende energi. 
Alt dette udføres af den kraft, der ligger i den udtalte lyd.2

1 Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation, s. 167
2 Alice A. Bailey: Indvielse - menneskelig og solar, s. 59-60
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Elektricitetens mysterium
Manuen samarbejder med Mahachohanen og med devaer på de finere stofplaner 
om at udføre det nedbrydende arbejde, og formålet er udelukkende at befri ånden 
fra begrænsende former. Vulkansk aktivitet kan derfor forekomme i uventede 
områder og i de områder, der er kendt for jordskælv og vulkansk aktivitet. 
Alle disse manifestationer er udtryk for elektrisk aktivitet, siger den tibetanske 
mester. Nøglen til forståelse af disse begivenheder, skal søges i elektricitetens 
mysterium, og de har relation til sjælens område eller stoffets iboende liv.

Tidens ende eller en tidsalders ende?
Det lyder måske skræmmende for nogle, men ethvert nyt år skjuler uventede 
glæder, udfordringer og måske sorger. Men 2012 − og navnlig den 21. december 
2012 − er en dato, der er ventet med særlig stor forventning og for nogles 
vedkommende måske også med lidt frygt. Eskatologien3 − der er en gren af 
teologien − beskæftiger sig med verdens undergang − den yderste dom. Det er 
læren om de sidste begivenheder, og hermed mener man begivenhederne ved 
“tidernes ende”. Men der er ikke tale om tidernes ende, men om en tidsalders 
ende. Forestillingen om tidernes ende, verdens ende eller verdens undergang er 
ofte en fordrejning af kendsgerningen om de ofte dramatiske begivenheder, der 
følger med en tidsalders afslutning. En ny tidsalder vil resultere i nye værdier 
– et paradigmeskift. Når materialismens tidsalder slutter, kan det naturligvis 
opleves som verdens ende eller undergang, men kun for de mennesker, der har 

3 Eskatologi (af gr. eschatos = "yderst") betyder "læren om de sidste ting".
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baseret deres liv på kapital og materialisme. Hvis penge og anskaffelse af fysiske 
genstande er livets mål og mening, og hvis kapital opfattes som et middel til 
magt og indflydelse, mister livet både mål og mening, hvis materialismen for-
svinder som værdigrundlag. Men verden består og livet fortsætter, bare på et 
andet værdigrundlag.

Hvis man frygter den 21. december 2012 kan denne oplysning måske hjælpe 
til at forstå, hvorfor tidspecifikke profetier ofte inspirerer til en følelse af frygt. 
Men forudsigelser omkring 2012 falder ikke ind under traditionelle eskatologi, for 
de stammer fra mayaernes forståelse af tid, og mayaerne betragtede tiden som 
et cyklisk fænomen snarere end et lineært, sådan som man gør det i nutiden.

Denne synsvinkel kaster et helt nyt lys over emnet, og det kommer mere i 
overensstemmelse med åndsvidenskabens fortolkning af tid. Sandsynligvis 
kommer det som en overraskelse for de fleste, at beherskelse af tid er en af   
de psykiske kræfter, der skal udvikles af alle disciple, hvis de skal samarbejde 
med Hierarkiet, og hvis de vil være i stand til at imødekomme menneskehedens 
behov, men det er et faktum.

“En dybere forståelse af elementet tid, med dets cykliske ebbe 
og flod og rigtige tidspunkter for handling – en meget vanskelig 
psykisk evne at mestre … men som kan mestres gennem tålmo-
dighed og ved at eliminere travlhed.”4

4 Alice A. Bailey: Discipelskab i den nye tidsalder I, s. 65-66
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Cyklisk ebbe og flod
Alt liv i manifestation styres af cyklisk ebbe og flod. Denne bevægelse består 
af cyklusser af udgående energi, der veksler med cyklusser af indadgående 
energi. Menneskehedens aktiviteter i de seneste 250 år har skabt et tryk, der er 
manifesteret i en udadgående cyklus, der er styret af en overdreven fokusering 
på den materielle udvikling. Denne fokusering har generelt set bidraget til mange 
goder. Det kan eksempelvis ses i den naturvidenskabelige udvikling, der har ført 
til forbedret sundhed og hygiejne. Teknologiske opfindelser har lettet det hårde 
fysiske arbejde, og denne udvikling har skabt mulighed for mere fritid. Desuden 
har menneskeheden været i stand til at udforske både Jorden og Jordens naboer.

Men i denne udadgående fremdrift for at opnå større materiel velfærd, har man 
overset noget væsentligt. Menneskeheden har glemt at få viden om, hvem og 
hvad mennesket er, hvorfor det er her på Jorden, og hvad der er dets rolle i plane-
tens evolution. Men denne viden og indsigt er ikke helt glemt, for den er stillet 
til rådighed i Alice A. Baileys litteratur, og den kommer til udtryk via Den Nye 
Verdenstjenergruppe, der fungerer som vejviser for resten af menneskeheden.

Verdenstjenergruppens festuge
Den Nye Verdenstjenergruppes bidrag til den planetariske evolution fejres med 
en “festuge” hvert syvende år, og festugen foregår mellem 21. og 28 december. 

“Denne ‘uge for gruppepåvirkning’ forekommer hvert syvende år 
mellem den 21. og den 28. december, og hver gang festugen fal-
der sammen med en fuldmåneperiode, vil det være en særdeles 
vigtig lejlighed, der bør benyttes. Ugen skal betragtes som en 
‘højtid’ for Den Nye Verdenstjenergruppe.”5

Denne særlige uge fejres igen i 2012, og datoen falder sammen med den dato, 
der er forudsagt i mayakalenderen, som skal markere afslutningen på den 
gamle cyklus og begyndelsen på den nye den 21. december 2012. Betydningen 
af   denne begivenhed ligger åbent for fortolkning af alle esoterikere, men der er 
ingen tvivl om, at det i hvert fald er en oplagt anledning til at fejre dannelsen 
af Den Nye Verdenstjenergruppe.

5 Alice A. Bailey: Esoterisk psykologi, II, s. 208
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Disse cykliske energistrømme, der kommer til udtryk som ebbe og flod, forstod 
de gamle mayaer. Det er en kraft, der viser vejen, og som alle disciple må lære 
at forstå og arbejde med. Den regulerer ikke kun tilførslen af fysisk-æteriske 
kraft, men også af mental energi, og den fungerer i overensstemmelse med 
lovmæssigheder, der er helt anderledes end dem, der dominere denne periode 
med “hyperkommunikation” og tidsintervaller, der måles i “nanosekunder”. 
Hvis man skal fremhæve en gave fra åndsvidenskabens store skatkiste, så er 
det måske muligheden for at få et dybere indblik i evolutionen og den cykliske 
strøm af åndelig energi, som det er menneskehedens skæbne at lære at forstå 
og bruge i planetarisk tjenestearbejde.

Det anbefales derfor, at man forbereder hele det kommende år, for at fejre denne 
særlige festuge. Behovet for seriøse og veluddannede esoterikere er stor − ja 
måske har det aldrig været mere påtrængende end nu, hvor de kræfter, der 
forsøger at splitte og skabe skel mellem nationer, racer, grupper og enkeltpersoner 
er så synlige. At forene alt det, der er blevet udskilt er en opgave for alle, der 
tror på åndsvidenskab og visdommens magt til at befri bevidstheden fra sine 
tendenser. Det er en opgave for alle, der accepterer livets grundlæggende enhed, 
og som forsøger at forme deres liv på grundlag af denne sandhed.
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