
 



Konec 2012 

je na řadě 
zprávy z minulosti, 

nejistota budoucnosti, 

proroctví jako 

fenomén doby 



 



Světová náboženství 

 



Náboženský pohled na současnost 

V ČEM SE POHLEDY SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ NA SOUČASNOST NELIŠÍ 

• „Lidé uctívají pouze bohatství a tělesná vášeň je jediným pojítkem 

mezi pohlavími. V právních sporech uspěje ten, kdo se ubírá 

křivými cestičkami. Ženy jsou pojímány jenom jako objekty 

smyslového potěšení. Vládnou násilníci, země upadají a dosavadní 

morální hodnoty se rozkládají. Ženy se zbavují plodů ve svém těle, 

božské zákony jsou ignorovány, nikdo už ničemu nevěří.“  

• (Citát z Hinduistických proroctví, vycházejících z véd) 

 

• „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, 

chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou 

poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, 

nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,  

zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou 

se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.“  

• (Citát z Bible - 2 Timoteovi 3:1-5) 

 



Panteismus, New Age, Hinduismus 

V ČEM SE NAOPAK LIŠÍ 

 



Křesťanství 

V ČEM SE POHLEDY SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ NA SOUČASNOST LIŠÍ 

• Člověk umírá jen jednou, a pak bude postaven před soud. 
  (Bible, list Židům 9,27) 













Výpočet data konce mayského kalendáře 

• Mayové vše zaznamenávali podle dnů různých cyklů.  

• ve 260denním cyklu nazvaném Tzolkin – posvátní rok 

• souběžně s tím v 365 denním cyklu nazvaném Haab – všední rok 

Tyto cykly se po 18 980 dnech setkaly 

• Souběžně s tím běžel devítidenní cyklus 

Tyto tři cykly se potkávají po 170 820 dnech.  

Tyto cykly měly navíc vztah k jedné součásti velkého cyklu, které říkáme 

Katunový kruh, který měl 93 600 dnů 

• Všechny tyto cykly se společně setkaly po 6 832 800 

dnech.  

• Kromě výše popsaných kalendářních cyklů probíhal ještě 

tzv. dlouhý počet, a to o délce 1 872 000 dnů.  

 (tj. cca.5125 let) 



Výpočet data konce mayského kalendáře 

 



Výpočet data konce mayského kalendáře 

Autor  τ (dní) JD konce kalendáře Greg. datum konce kalendáře 

Bowditch  394483 2266483  26. 4. 1493 

Willson  438906 2310906  11.12. 1614 

Spinden  489384 2361384  23. 2. 1753 

GMT  584283 2456283  21.12. 2012 

Böhm & Böhm 622261 2494261  14.12. 2116 – podpora AÚ AV ČR 

Kreichgauer 626927 2498927  23. 9. 2129 

Wells & Fuls 660208 2532208  6.11. 2220 

Hochleitner 674265 2546265  3. 5. 2259 

Verbelen  739615 2611615   4. 4. 2438 

Vollemaere 774080 2646080  14. 8. 2532 



Výpočet data konce mayského kalendáře 

• S koncem kalendáře (podle jednoho z výpočtů k 

datu 21. 12. 2012) pro Maye skončil jeden 

konkrétní tzv. dlouhý počet, s přepočtem na náš 

čas něco málo přes 5125 let. 

• Co děláte na konci každého roku? Zaběhnete před 

jeskyni, najdete kámen a pak do stěny vyryjete 

nový zářez? 

• Obrátíte list. Skončí jeden cyklus a po něm 

následuje nepochybně další – bez toho,  že by s 

sebou obracení listu mělo nutně přinést konec 

světa. Však uvidíme. 

Co si o konci světa v roce 2012 myslí Miloslav Stingl? (autor knihy Mayové, jejich civillizace a zánik 

světa) 

 

„Nemyslím si, že 21. prosince 2012 svět zanikne. Možná snad dojde k nějakému 

astronomickému úkazu, takovému, který snad dokázali Mayové díky svým fantastickým 

astronomickým znalostem předpovědět, na den přesně vypočítat. Tedy na onen den v roce 2012.“  

Animace precese zemské osy 

Proběhne v cyklu 25800 let 



Další předpovědi 

 



Nostradamus (14. 12. 1503 - 2. 7. 1566) 

 



Nostradamova proroctví - výběr 

• „Mezi Iónskými kuchyněmi – nebezpečná příprava. Bude 

břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem 

bez zatížení. Bradatými nepozorován – na trůnu se raduje vévoda z 

léčky.“ 

• " Mezi nízkými - nezbytnost znovukoupených zvířat. Jeví se deset - 

vedeno k vítězství ve větru dvoupolitické ligy. Schovaní vojáci řídí 

hrozivé zbraně. Ne daleko čas vyzkoušení protipólného města.„ 

• " Urna telete - když přijdou roky rad, které se samy vzdávají. Říká 

stádo plašit - z obavy před vítězným princem. Budou hojně 

provázeny sestrami hnisavých vřídků. Částečně se nestaly 

samotkami." 

• " Dvě války, provázené žízní, povede starý vůdce ve čtyřech letech. 

Mimořádného dne - syn zapře hlídače. Uprostřed moci života, 

přijde smrt drsná a dlouhá v jedenáctém. Senát na ostrově umírá 

dlouze a lehce. 



Záhadná planeta Nibiru 



Konjunkce planet s nebývalými následky 

 



Konjunkce planet s nebývalými následky 

• 21. prosince 2012 budou planety Sluneční soustavy 

prakticky "rozesety" po celé obloze a nenastane jediná 

konjunkce, která by vůbec stála za zmínku. Naopak - 

velmi pěkný pohled nabídne jen jasná planeta Jupiter, 

kterou najdeme ve fotogenické oblasti mezi otevřenými 

hvězdokupami Plejády a Hyády v souhvězdí Býka. Měsíc 

pak nalezneme v souhvězdí Ryb ve fázi dva dny po první 

čtvrti. 

Petr Horálek a Petr Scheirich - Česká astronomická společnost – Ondřejov 

 

• JEDINÉ, CO BY STÁLO ZA ZMÍNKU:    Dne 26. prosince 

ve 3 hodiny nastává konjunkce Měsíce s Jupiterem – 

Jupiter je necelý jeden stupeň severně. 



Konjunkce se středem Mléčné dráhy 

 



Konjunkce se středem Mléčné dráhy 

• …Pak je tu ještě zmínka o tom, že se má Země, Slunce a 

hmotný střed Galaxie postavit do přímky právě na slunovrat 

roku 2012. Ano, to má. Ovšem stejně tak tomu bylo třeba 

před deseti, dvaceti nebo i před dvěma tisíci lety (kdy k tomu 

ovšem nedocházelo na zimní slunovrat jako nyní).  

 Slunce se díky pohybu Země promítá během roku do 13 

zvířetníkových souhvězdí (12 známe dobře z pochybného 

horoskopu, tím třináctým je Hadonoš). Mayové velmi dobře 

spočetli, že právě na konci jejich periody bude Slunce při 

zimním slunovratu procházet Střelcem, kde leží i střed naší 

Galaxie. Samotný střed je ovšem od Slunce tak daleko, že 

pro nás je ten okamžik skutečně jen symbolický, nikoliv 

citelný. 

 

Petr Horálek a Petr Scheirich - Česká astronomická společnost - Ondřejov 

 



Konjunkce se středem Mléčné dráhy 

 



Sibylla a její proroctví 

 



Baba Vanga (31. 1. 1911 – 11. 8. 1996) 

•  2010 

• III.světová válka začne v listopadu 2010 a skončí v říjnu 2014. Začne jako 

obvykle(konvenčně), pak se ale použijí jaderné a chemické zbraně. 

•  2011  

• V důsledku jaderného spadu na severní polokouli byly ponechány svému osudu 

všechna zvířata a vegetace. Pak muslimové povedou válku proti Evropanům s 

chemickými zbraněmi.  

•  2014  

• Většina lidí  trpí rakovinou kůže a jiným kožním onemocněním (jako důsledek 

chemické války).  

•  2016 

• Evropa bude téměř prázdná(pustá). 



Záhadné kruhy v obilí – tzv. agrosymboly 

 



Proč má tolik lidí potíže s 21.12.2012? 

 

• Problém euroamerické civilizace 

• Chybí přechodové rituály 

• Potřeba ukončení starého a vymezení nového začátku 

• Konec stresu, viny, potíží, neshod 

• Nový začátek, usmíření, čistý štít 

 

• Bázeň z neznámého 



Biblické proroctví o Babylonu 

• Biblický prorok Izajáš zapsal cca. 200 let před 

nástupem Novobabylonské říše následující 

předpověď:  „Babylón, skvost mezi 

královstvími, pyšná okrasa Kaldejců, dopadne 

jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem.“ 

  (Bible, kniha Izajáš 13,19 

 

Izajáš dále napsal:  

 

„Už nikdy nebude osídlen, nebude obydlen po všechna pokolení. Žádný Arab si 

tam nepostaví stan, pastýři tam nenechají odpočívat stáda, nýbrž divá sběř tam 

bude odpočívat, v jejich domech bude plno výrů, přebývat tam budou pštrosi, 

běsové tam budou poskakovat. V jeho palácích budou výt hyeny a v chrámech 

rozkoše šakalové. Jeho čas se přiblížil, dny nebudou mu prodlouženy. 

(Izajáš 13,20-22) 



Biblické proroctví o Týru 

• Biblický prorok Ezechiel zapsal následující předpověď: „Proto praví 

Panovník Hospodin toto: ‚Jsem proti tobě, Týre, přivedu na tebe 

mnohé pronárody, jako když moře přivádí svá vlnobití. Zničí hradby 

Týru, zboří jeho věže; i prach z něho smetu, učiním jej holou 

skálou. Staneš se místem v moři, kde se suší sítě. Já jsem 

promluvil, je výrok Panovníka Hospodina, lupem pronárodů se 

stane‘“  

  (Bible, kniha Ezechiel 26,3–5) 

 

Naplnila se slova z knihy Ezechiel:  

 

„…tvé kamení, dříví i prach svrhnou do vod“  

(Ezechiel 26,12) 



Jeruzalémský chrám 



Jeruzalémský chrám 

• Ježíš Kristus krátce před svou smrtí pobýval se svými učedníky v 

Jeruzalémském chrámu. Na otázku svých učedníků vyslovil něco, 

čemu nikdo z posluchačů nechtěli věřit:  

 

• „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen 

na kameni, všecko bude rozmetáno“  

• (Bible, evangelium podle Matouše 24,2)  



Jeruzalémský chrám 

 



Příští témata: 

10.12.2012 - BIBLICKÁ PROROCTVÍ  

  - den, kdy Nabucco vstal špatnou nohou 

22.12.2012 - HAPPENINGOVÝ PODVEČER  

  - oslava přežití konce mayského kalendáře 

14.1.2013 – CO, KDYŽ REKLAMNÍ PROROCTVÍ ZKLAMOU  

  - aneb o zapomínaném proroctví z Olivetské hory 

Vždy od 17 hodin – sbor ČCE, Chotěbořská 2513, Havlíčkův Brod 

Kontakty: 

Mgr. Aleš Kocián, B.Th. 

• http://hb.casd.cz     

• tel: 739 345 651     

• mail: alkocian@gmail.com           

•        casdhb 


