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ROK 2012
Ne že bychom konec světa očekávali poprvé, ale tentokrát se zdá, že
„propagace“ nejbližšího konce světa bude mimořádně masivní. Navíc
k němu má dojít ke konkrétnímu datu a to 21. prosince 2012.
Podle mayského kalendáře je to den, kdy
končí třináctý baktunský cyklus mayského
kalendáře. Je to období, které trvá již od
roku 1618. Mayové předpověděli, že tohle
období bude ve znamení touhy po penězích,
při níž se lidé vzdálí přírodě, budou se starat
o své ego a budou hladoví po vládnutí. Co je
ale ještě důležitější, třináctý baktunský
cyklus je v Máyskem kalendáři poslední. Co
se stane po tomhle období, je z pohledu
Mayů neznámou.
Proč se právě mayský kalendář stal
„zdrojem“ konce světa? Vysvětlení je
jednoduché. Náš kalendář, ale i další jako
třeba islámský či židovský kalendář, vždy
začíná nějakou významnou událostí (narození Krista, odchodem Mohameda z Mekky,
stvořením světa,….). Pak ale tyto kalendáře pokračují prakticky do nekonečna. U
Mayského kalendáře je to jinak. Ten tvoří různě dlouhé cykly, které se po určité době
opakují. A právě třináctý, poslední dlouhý cyklus, který uzavírá celý kalendář, končí
právě 21. 12. 2012 a vyvolává tak obavy z konce světa.
A co by nás tedy mělo čekat? Předpovědi jsou různé a samozřejmě v mnoha
případech vycházejí z našich dnešních zkušeností a znalostí. Jedna z teorií hovoří o
srážce Země s hypotetickou planetou Nibiru (jindy pojmenovanou Marduk), která má
obíhat kolem Slunce s periodou kolem 5500 let. K jejímu návratu by mělo dojít právě
roku 2012 a dokonce někteří proroci vědí i to, že by k dopadu mělo dojít někde
v oblasti hranic Číny s Mongolskem.
Jiná teorie spojená s rokem 2012 hovoří o přistání mimozemšťanů na Zemi. Ze
známých zastánců této teorie lze jmenovat např. známého sedmdesátiletého
švýcarského „badatele“ Ericha Von Dänikena. Podle jiných, ještě konkrétnějších

předpovědí by těmito mimozemšťany měli být Annunakové, kteří podle Sumerů
obývají již výše zmiňovanou planetu Nibiru, která se k nám přibližuje.
Rádoby vědecké teorie vycházející z předchozího se přiklání ke konci světa
vlivem globální katastrofy. Něco ve smyslu srážky s kosmickým tělesem, po níž
vznikne kráter, z kterého bude vyvěrat obrovský proud lávy. Průměrná teplota planety
se tím pádem zvýší na 40 °C a vichry budou dosahovat rychlostí nad 100m/s. Voda v
mořích a oceánech se vypaří, roztaje sníh a zanikne život.
V líčení mnoha dalších scénářů zániku civilizace, života, případně celé planety,
sluneční soustavy nebo dokonce vesmíru se jistě v nadcházejícím roce dočkáme
v nepřeberném množství podob. Jaká je však skutečná pravděpodobnost, že k nějaké
z popisovaných událostí dojde, je věc zcela jiná. Určitě nelze vyloučit, že nás v roce
2012 nemůže nic neblahého potkat, ale pravděpodobnost takové události se určitě
nebude nijak lišit pro rok 2011, 2012 či 2013.
Na druhou stranu v rámci fér plej je nutno jednoznačně konstatovat, že pokud
budeme mít dostatečně dlouhou trpělivost, jistě se zániku civilizace, života, planety
Země, sluneční soustavy a možná i vesmíru jednou dočkáme, ale to už při tom,
vlastně k našemu štěstí, nebudeme.

Vstup do „magického roku“ 2012, v jehož závěru na nás čeká další
zaručený konec světa, je myslím nutno zahájit trochu
s větším nadhledem.

Zase nepřistáli
V neděli 17. července 2011 jsem dostal velice zajímavý e-mail z adresy označené
jako Kouč-Jasnovidec. Obsah mailu plně korespondoval s touto značkou:
Mam dotaz
Na internetu běží zprava že se k nám blíži UFO,,prosím dejte
vědět jak si přečtete článek, co tam dalekohledem vodíte ,,a
nebo jestli to je třeba nějaká planetka a podobně,předem
děkuji za vaši odpověď. Podotýkám že já osobně se na toto téma
koukám dost střízlivě
UFO přistane na zemi v listopadu 2011 http://www.magikacelebrita.estranky.cz/clanky/zajimavosti-odjinud/ufo-pristanena-zemi-v-listopadu-2011.html
Motivační koučink-psychometrie-Mentalismus
MARTIN WSZOLEK-OSTRAVA
Jasnovidné schopnosti nabízím : Akciovým společnostem-firmám,
burzovním makléřům, hledačům pokladu s detektorem kovu,
soukromým očkům, policii při hledáni pohřešovaných osob,
sportovním sázkařům.
http://www.magika-celebrita.estranky.cz

2

Odpověděl jsem ve smyslu, že o žádné podobné blížící se události nic nevím a
jedinou listopadovou astronomickou zajímavostí je průlet drobné planetky typu
Apollo kolem Země v noci z 8. na 9. listopadu 2011 (viz AI 11/2011). Na závěr jsem
také pisateli doporučil pečlivější výběr zdrojů informací, leč nejsem si jist, na jak
úrodnou půdu tato rada padla.
Ať už tak či onak kýženého přistání mimozemšťanů jsme se opět, podle
očekávání, nedočkali. Ale se závěrem kalendářního roku 2011 přeci jen pro vás něco
zajímavého, a v tomto případě stoprocentně ověřeného a fotograficky
nezpochybnitelně zdokumentovaného, mám.

Myš na Marsu
Na Marsu už jsme sice objevili kdeco. Na snímcích ze sond zkoumajících
sousední planetu se objevila záhadná tvář, která již několik desetiletí nedá spát řadě

záhadologů . Ti, kdo mají ještě větší fantazii, nalezli na povrchu Marsu také pyramidy
či dokonce celé Mayské město.
Pro poetičtěji naladěné povahy na povrchu „rudé“ planety čekají výtvory, jako je
srdce pro zamilované či smajlík pro počítačové fanoušky.
Ale už jste slyšeli o
myši na Marsu? Nedávno
se
podařilo
získat
fotografii,
která
dokumentuje, že i to je
skutečnost a navíc bez
jakýchkoli pochybností!
Přesvědčit se na vlastní
oči můžete na poslední
stránce dnešních AI.
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Uznávám,
trochu neastronomické,
ale zkuste skutečnost, že na obrázku
je skutečně myš na Marsu, vyvrátit.

Všechno
nejlepší do
nového roku
2012 přeje
Karel HALÍŘ

Hvězdárna
v
Rokycanech
http://hvr.cz
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