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Anotace 

Cílem této bakalářské práce s názvem „Fenomén roku 2012 a jeho 

podoba na diskusním serveru Nyx.cz“ je poskytnout čtenáři informace, které 

mu mohou usnadnit orientaci v obrovském množství materiálů týkajících se 

konce roku 2012 a poskytnout inspiraci těm, kteří by se rádi tímto 

myšlenkovým a duchovním směrem dále zabývali. Předkládá jednu z podob 

Fenoménu roku 2012, která se vyskytuje na internetovém diskusním serveru 

Nyx.cz. V první kapitole se autorka věnuje mayské civilizaci, jejímu pojetí 

času a vnímání světa, běžně užívanému, kalendáři a specifickému systému 

počítání. V neposlední řadě také jejím potomkům žijícím v současnosti. Druhá 

kapitola pak informuje čtenáře o hnutí New Age, jeho vzniku, charakteristikách 

a důvodech, proč se stalo ideálním základem pro vznik mýtu o roce 2012. Další 

kapitola se zabývá samotným Fenoménem 2012 a nejčastějšími představami, 

které se v souvislosti s koncem roku 2012 objevují. V poslední kapitole autorka 

rozebírá příspěvky návštěvníků diskusního klubu s názvem „2012“ na serveru 

Nyx.cz. Čtenář se zde může dočíst, jaké jsou názory a postoje určité skupiny 

lidí, kteří na téma rok 2012 diskutují na internetu a kteří autoři vyjadřující se 

k roku 2012 jsou pro členy této skupiny zásadní.   

 

Klíčová slova 

Mayský kalendář, mileniální očekávání, Fenomén roku 2012, New Age, 

transformace  



Summary 

The aim of the bachleor thesis The Phenomenon of 2012 And Its Form 

On The Discussion Server Nyx.cz is to inform the reader about this 

phenomenon which can help him to find the way through the huge amount of 

information relating to the end of the year 2012 and provide inspiration to 

those who are interested in this phenomenon in the future. 

In the first chapter the author deals with the Mayan civilization, its concept of 

time, perception of the world, commonly used calendar and specific counting 

system. It also mentions the Mayan descendants living today. 

The second chapter informs the reader about the New Age movement, its 

origin, characteristics and reasons why it has become the ideal foundation for 

the formation of the myth about 2012. The following chapter deals with the 

actual phenomenon of 2012 and the most common concepts that are related to 

the end of the year 2012. In the last chapter the author discusses the 

contributions of visitors of the discussion called "2012" on the server Nyx.cz. 

The reader can read here, what are the views and attitudes of certain groups of 

people who debate about year 2012 on the Internet and which authors writing 

about the end of the year 2012 are fundamental for this group.  
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Úvod 

Fenomén roku 2012, tedy očekávání konce světa či transformace 

vědomí určitých lidí na konci roku 2012, je v současnosti v západní společnosti 

velmi rozšířený. Mnoho „badatelů“ se tímto mýtem zabývá, dezinterpretuje 

mayský kalendář, idealizuje mayskou civilizaci, fabuluje a vytváří představy o 

tom, co se má podle Mayů osudného dne stát. Bylo vydáno nepočítaně knih a 

článků. Na internetu se objevují dokumentární filmy, rozhovory, videa 

s proroctvími a všemožné další materiály, které se roku 2012 různými způsoby 

týkají. Tímto rokem se zabývá nejeden film či televizní snímek. Jen velmi malá 

část materiálů se dá považovat za seriózní. Většina z nich však popisuje spíše 

fantazie jejich autorů, místo toho, aby se zodpovědně zabývala kořeny celého 

fenoménu.  

Překvapilo mne, kolik lidí z mého okolí už o údajném konci světa, který 

předpověděli Mayové, či o konci mayského kalendáře, slyšelo a žilo 

v domnění, že to, co se doslechli, či si přečetli, je možné a že je to skutečně 

předpovězeno Mayi. Začala jsem se tímto fenoménem zabývat a krátce na to 

přišlo zjištění, že je velmi nesnadné se v takovém množství materiálu 

zorientovat a alespoň trochu se přiblížit skutečnosti.  

A proto se přesně o to chci v práci pokusit. Prvním cílem mé bakalářské 

práce je tedy srozumitelně čtenáře seznámit s Fenoménem 2012 a usnadnit mu 

orientaci ve víru mystifikací, kterým je tento fenomén obklopen. Druhým cílem 

je nastínit čtenáři jednu z podob tohoto fenoménu, která se vyskytuje na 

internetovém diskusním serveru Nyx.cz. Čtenář se může v práci dozvědět, jaké 

jsou kořeny Fenoménu roku 2012, které informace o mayském kalendáři jsou 

pravdivé a jaké představy má o konci roku určitá, nepříliš četná skupina lidí, 

která se rokem 2012 zabývá a diskutuje o něm na internetu a z čeho tyto 

představy vycházejí. 
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Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá Fenoménem roku 

2012 obecně a pro její napsání využiji publikace a internetové zdroje, které se 

roku 2012 věnují. V druhé části je pojat tento fenomén skrze návštěvníky 

serveru Nyx.cz, jehož diskuse mi poslouží jako materiál. 

Celá práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje mayské 

civilizaci, jejímu pojetí času a vnímání světa, běžně užívanému kalendáři a 

specifickému systému počítání. Jsou zde také zmíněni současní Mayové, 

protože velká část autorů se na Maye odvolává a tlumočí zkresleně fakta, která 

jsou o této civilizaci známa. Kapitola bude uvádět tyto omyly na pravou míru. 

Ve druhé kapitole se zaměřím na hnutí New Age, jakožto ideální půdu  

pro vznik mýtu o roce 2012, a představ s ním spojených. V kapitole se 

zaměřím na vznik tohoto hnutí, jeho charakter a důvody, pro které se touto 

živnou půdou stalo.  

Třetí kapitola pojednává o samotném Fenoménu roku 2012. Čtenář je 

obecně seznámen s jeho vznikem, současným vývojem a hlavními hypotézami 

spjatými s koncem roku 2012.  

V poslední kapitole se lze dočíst, o čem všem návštěvníci klubu 

s názvem „2012“ diskutují, kteří autoři je inspirují a které naopak odmítají. Jak 

se staví ke konci roku 2012 a jaké jsou jejich představy o „konci světa“. Zda si 

zjistili alespoň základní fakta o mayském kalendáři, či se pouze někde dočetli, 

že má skončit a nekriticky tuto představu přijímají. Čtenář se může nechat 

inspirovat a na základě předložených informaci si zvolit vlastní cestu svého 

bádání ve věci Fenoménu roku 2012. 
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1 Mayská civilizace 

Celý Fenomén roku 2012 se točí kolem mayského kalendáře a takzvané  

Timewave zero Terrence McKenny, kterého zmíním níže. Pojďme se nyní 

podívat na tuto mnohými obdivovanou a zmiňovanou civilizaci. Začněme u 

pramenů, ze kterých se lze o Mayské kultuře dovědět. 

 

1.1 Prameny informací o mayské civilizaci  

O Mayích se toho ví velmi málo. Na této skutečnosti se podepsal jak 

„zub času“, tak mniši připlouvající na mayská území v průběhu 16. století, 

kteří ve velkém pálili veškeré materiály, jež se jim dostaly do rukou. Jmenujme 

si ty nejpodstatnější.  

Důležité jsou nápisy na stélách, budovách a keramických nádobách. 

Stély, což jsou „poměrně ploché sloupy ozdobené reliéfy“1, začaly vznikat 

kolem prvního století před naším letopočtem a dosud se z nich podařilo 

rozluštit pouze data.2 Proto jsou tyto kamenné památníky zásadní především 

pro rekonstrukci mayského kalendáře, který je pro Fenomén roku 2012 tolik 

podstatný. 

Dalšími písemnými památkami jsou texty psané přímo Mayi jejich 

vlastními jazyky – kodexy, což jsou knihy z lýka či jelenice poskládané jako  

leporelo. Zachovaly se pouze tři a jsou pojmenovány podle měst, ve kterých se 

nyní nacházejí. Známe tedy Drážďanský, Pařížský a Madridský kodex. Jejich 

vznik je odhadován do poloviny patnáctého století našeho letopočtu.  

Drážďanský kodex má pro odborníky největší hodnotu. „Obsahuje 

převážně astronomická data.“3 V Pařížském kodexu jsou zachovány informace 

                                                 
1 Kašpar, 24 
2 Křížová, 19 
3 Kašpar, 35 
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o rituálech a o mayském pojetí života a smrti a Madridský kodex má 

astrologický obsah.4 

 Významným zdrojem informací o Mayích poklasického období je spis 

s názvem Zpráva o věcech na Yucatánu, kde je možné nalézt informace o 

životě a zvycích původních mezoamerických obyvatel. Napsal jej 

františkánský mnich, který se zároveň velice zasadil o to, aby byla většina 

mayských písemných památek spálena na hranici. Jmenoval se Diego de Landa 

a k břehům dnešního Mexika připlul v polovině šestnáctého století.   

Posledním písemným pramenem, o kterém se zmíním, jsou mayské 

texty psány latinskou abecedou. Nejvýznamnější z těchto památek je Kniha rad 

– Popol Vuh, která obsahuje vyprávění o stvoření světa a hrdinský mýtus o 

dvojčatech jménem Hunahpúa a Ixbalanqéa.5 Dále jsou známy Knihy Chilama 

Balama, které „představují dosti heterogenní (až chaotickou) směs textů a 

fragmentů různého obsahu, stylu a původu, nicméně velmi významnou 

z hlediska historického, literárního i mytologického.“6 Součástí knih Chilama 

Balama je mayský horoskop.7 

Maye si ovšem nemůžeme představovat jako jednotný národ. Byli spíše 

„konglomerátem několika skupin hovořících příbuznými jazyky.“8 Pokud se 

chceme bavit o jazycích, kterými Mayové mluvili, nemůžeme použít výraz 

„Mayština“, nýbrž mayské jazyky.9 

                                                 
4 Kašpar, 36 
5 Křížová, 38 
6 Kašpar, 36 
7 Kašpar, 36 
8 Křížová, 7 
9 Křížová, 7 
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1.2 Vývoj mayské civilizace 
Pro utvoření co nejúplnější představy o Mayské civilizaci se pojďme 

podívat na její historii.  

 

1.2.1 Od prvního osídlení po vznik mayské civilizace 

 Předpokládá se, že první lidé přišli na americký kontinent z Asie okolo 

roku 35 000 př. n. l. Díky chladnému podnebí bylo v ledovcích obsaženo více 

vody a tudíž se jim podařilo přejít dno dnešního oceánu v místě Beringovy 

úžiny.10 Postupně začali ze severu tento kontinent osidlovat a na území 

takzvané Mezoameriky, což je „kulturní oblast, která zahrnuje většinu Mexika, 

Guatemalu, Belize a části Salvadoru i Hondurasu“11, se objevili mezi 25 000 a 

18 000 lety př. n. l. Důležitým mezníkem v jejich vývoji je rok 5 000 př. n. l., 

kdy začali obyvatelé této oblasti pěstovat kukuřici.      

 První známou kulturou Mezoameriky je kultura Barra, po ní vzniká 

ocónská kultura a v prvním tisíciletí před naším letopočtem se objevují 

Olmékové. Okolo přelomu našeho letopočtu se v dotyčné oblasti nachází 

izapanská kultura a po nultém roce kultura teotihuakanská.12 Nás ale budou 

zajímat Mayové datovaní do roku 300 našeho letopočtu. Ovšem toto etnikum 

začalo vznikat už v druhém tisíciletí př. n. l. v severozápadní Guatemale.  

 

1.2.2  Vývoj vrcholné éry mayské civilizace 

  Dějiny mayské kultury se běžně rozdělují na tři období. Období 

předklasické, klasické a poklasické. 

 Předklasickým obdobím je myšleno období od druhého tisíciletí před 

naším letopočtem do třetího století n. l. Tou dobou začaly vznikat první 

                                                 
10 Kašpar, 11 
11 Kostićová, 22 
12 Křížová, 15 
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městské státy,13 které se skládaly z městských středisek a zemědělského 

zázemí.14 Společnost byla složena s příslušníků kast. Horní vrstvou byli 

knížata, kněží a úředníci, kteří žili ve městech. Většina Mayů však obývala 

venkov.15  

 V druhém a třetím století n. l. nastal nečekaný úpadek v horských 

oblastech. Docházelo k opouštění měst a válečným výbojům. Odborníci se 

domnívají, že příčinou toho všeho mohl být nedostatek přírodních zdrojů. Do 

životů salvadorských Mayů také vstoupila erupce sopky Ilopango.16 Nejednalo 

se však o konec Mayské civilizace. Některá ostatní města tímto kolapsem 

naopak získala. Například Tikal se stal jednou z největších a nejvíce 

prosperujících oblastí po celé klasické období.17 

 Klasické období se datuje od roku 292 n. l. (první časový údaj, který 

byl zaznamenán na vápencové stéle a netýkal se mytologické události) do 

devátého až desátého století.18 Tou dobou byla mayská civilizace na svém 

vrcholu. V mayské oblasti se nacházelo více než osmdesát měst, politická 

situace byla stabilizována, zemědělství zesilovalo a znalost určitých 

fyzikálních zákonitostí umožňovala  stavět velké množství chrámů. Také se 

rozvíjely různé umělecké oblasti. „Přechod od předklasického období k období 

klasickému byl tedy spíše kvantitativní než kvalitativní.“19  

 Ovšem ke konci této éry došlo k prudkému nárůstu obyvatelstva, což 

způsobilo úpadek mayské civilizace.20 Tímto úpadkem začíná období 

poklasické, které probíhalo od devátého až desátého období do počátku 

šestnáctého století. Mluví se zde o úpadku duchovní kultury, zvýšení počtu 
                                                 

13 Kostićová, 23 
14 Křížová, 14 
15 FREIBERG, Miloš. Symbolika čísla v průběhu času a kultur [online].  
    [cit 2011-12-12], 39. Dostupný z www: <http://is.muni.cz/th/105461/pedf_r/> 
16 Křížová, 19 
17 Kostićová, 25 
18 Křížová, 21 
19 Křížová, 21 
20 Křížová, 57 
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bojů a opouštění měst. Jednotlivá města byla napadána vojsky jiných měst a 

vznikaly zde tzv. konfederace podřízených měst.21 Následovalo opouštění 

sídel, jehož příčinou mohlo být i vyčerpání půdy. Tuto epochu zakončuje 

španělská conquista – zdlouhavý a obtížný proces dobývání mayských území, 

který započal roku 1502 čtvrtým příjezdem Kryštofa Kolumba na americký 

kontinent, tentokrát do Honduraského zálivu.22  

  

1.2.3 Současní Mayové 

 Podmínky, ve kterých dnes Mayové žijí, nejsou nikterak příznivé. 

Potomci mnohými tolik oceňované a citované civilizace mají velké problémy, 

potýkají se s nezaměstnaností, jsou diskriminováni a mnohdy jim chybí přístup 

ke vzdělání, tři čtvrtiny žijí v chudobě23. Navíc jejich životní prostředí, které 

tvoří deštný prales, každým dnem ubývá.24  

 

1.3 Mayské vnímání světa a počítání času 

 Mayové si představovali svět jako želví krunýř plovoucí ve vodách 

světového oceánu. Pod tímto krunýřem se nacházelo devítivrstvé podsvětí, 

které obývali mrtví a nad ním třináct nebes, která patřila bohům. Třináct nebí 

se ztotožňovalo se třinácti souhvězdími na nebi. Mayové tedy věřili 

v nesmrtelnost duše a veškerý jejich život a náboženství byly propojeny. Měli 

za to, že lidé jsou závislí na darech bohů a jejich velkorysosti. Stejně tak 

bohové „potřebují, aby o ně lidé pečovali, živili je, uctívali je a obnovovali 

jejich sílu.“25 

                                                 
21 Křížová, 65 
22 Carrasco, 132 
23 FRÁNKOVÁ, Veronika. Současné geopolitické problémy střední Ameriky [online].                                          
    [cit 2011-11-12], 30. Dostupný z www: <http://is.muni.cz/th/63648/prif_m/> 
24 Křížová, 12 
25 Carrasco, 143 
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 Jedním z nejvyšších božstev byl Itzamna – stvořitel vesmíru a bůh  

písma a učenosti. Dalším významným Bohem byl Chac – Bůh deště, vláhy a 

plodnosti.26 Protože Mayové věřili, že „v okamžik obětování se obětovaný 

stával bohem, na jehož počest zemřel“27, bylo obětování jednou 

z nejpodstatnějších náboženských činností. Mayové měli mnoho bohů a není 

důležité se o nich více rozepisovat. Přejděme proto k mayskému počítání času 

a kalendářnímu systému, který je pro Fenomén roku 2012 podstatný.  

 Je faktem, že Mayové byli výborní astronomové a matematici. 

Například znali nulu, což jim na rozdíl od starých Římanů umožňovalo řešit 

složité matematické operace. Nulu představovala lastura, jednotky byly 

zapsány pomocí tečky a pětky označovala vodorovná čárka.28 Při počítání 

užívali dvacítkovou soustavu. Neužívali dalekohledy, a přesto dokázali 

předpovídat určité astronomické jevy dlouho dopředu. Délku slunečního roku 

se jim podařilo vypočítat skoro přesně, a to na 365, 242 dne.  

 „Mayské pojetí času a dějin bylo cyklické a minulost se tak soustavně 

propojovala s přítomností a budoucností.“29 Pokud se tedy nějaká událost 

odehrála ve třetím katunu (tento pojem bude vysvětlen v další podkapitole), 

automaticky předpokládali, že je v následujícím třetím katunu čeká stejná nebo 

velmi podobná událost. 

   

1.3.1 Mayský kalendář 

 Mayský kalendář, za jehož vznikem stála pravděpodobně potřeba 

zemědělců správně vypočítat období sucha a dešťů,30 se skládá ze tří 

základních jednotek – tzolkinu, haabu a dlouhého počtu. Sakrální rok, takzvaný 

                                                 
26 Křížová, 50 
27 Křížová, 54 
28 FREIBERG, Miloš. Symbolika čísla v průběhu času a kultur [online].   
    [cit 2011-12-12], 41. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/th/105461/pedf_r/> 
29 Křížová, 41 
30 Křížová, 41 
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tzolkin „byl sledem 260 dnů, z nichž každý nesl postupně jedno z dvaceti 

mayských jmen dní. Ke každému se předřazovala číslice 1 až 13. To znamená, 

že každý den měl své číslo a název“31. Sakrální rok tedy trval 260 dní, což je 

třináct období po dvaceti dnech. Každému dni vládl jeden z bohů a ten se 

stával celoživotním patronem člověka, který se den jeho vlády narodil. Zároveň 

dotyčný dostal jméno podle dne, ve kterém se narodil.32  

 Sluneční rok – haab trval 365 dnů. Měl osmnáct měsíců po dvaceti 

dnech, ke kterým se přidávalo pět bezejmenných dnů, které byly plné strachu 

z neštěstí. Lidé během těchto dnů drželi půst a nevykonávali činnosti, které 

nebyly úplně nezbytné.  

 Datum se skládalo ze dne tzolkinu a dne v haabu. Po uplynutí 73 

tzolkinů a 52 haabů se tyto dva kalendáře setkaly a tento den byl začátkem 

nového „století“. Tyto kalendáře byly cyklické a znala je většina 

mezoamerických kultur. 33 

 Ovšem dlouhý počet je novinkou Mayské civilizace.34 Základní 

jednotkou dlouhého počtu je den – kin, dvacet dnů dává dohromady winal, tři 

sta šedesát dnů tvoří tun, dvacet tunů dává katun a dvacet katunů (necelých 

čtyři sta let) je baktun.35 „Ilustrujeme-li si tento letopočet zcela konkrétně, pak 

datum 9.18.1.0.5. znamenalo, že od počátečního bodu počítání (kterým byl den 

0.0.0.0.0.) uběhlo celkem 5 dní, 0 winalů, 1 tun, 18 katunů a 9 baktunů. Plné 

mayské datum pak představoval dlouhý počet spolu s daty ostatních cyklů, 

např. 9.10.11.3.10. 1 Ok 3 Kumk´u (přičemž 1 Ok je datum sakrálního a 3 

Kumk´u solárního kalendáře).“36 

 
                                                 

31 Carrasco, 151 
32 Křížová, 42  
33 Carrasco, 151 
34 Křížová, 43 
35 KOSTIĆOVÁ, Zuzana. Mýty o konci světa a klasičtí Mayové. Dingir 14 (2011), 11 
 
36 KOSTIĆOVÁ, Zuzana. Mýty o konci světa a klasičtí Mayové. Dingir 14 (2011), 11 
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1.3.1.1 Rok 2012 v mayském kalendáři 

 Údajný „konec světa“ či „konec mayského kalendáře“ není vůbec 

postaven na mayských proroctvích či na opravdovém konci mayského 

kalendáře. Jak jsme si ukázali výše, mayský kalendář vlastně skončit nemůže, 

stejně jako náš gregoriánský.  

  Nicméně na konci roku 2012 opravdu něco skončí, a to jeden z cyklů, 

13. baktun – velký počet. Zde je nutno poznamenat, že v dostupných 

pramenech není možné najít o tomto datu téměř žádnou zmínku. Pouze 

poškozený tzv. monument 6 se o něm zmiňuje v rámci záznamu o vládě krále 

Tortuguera.37 Tato kamenná památka mluví o 13. baktunu jako o temném 

bezčasí, období, kdy došlo ke zrození bohů a zřejmě i o tom, že v tomto období 

byl stvořen svět.38 „Sám moment usazení ohništních kamenů a vyklíčení první 

kukuřičné rostliny je pak datován jako 13.0.0.0.0. 4 Ajaw 8 Kumk´u.“39 Aby se 

oddělil temný čas od času, kdy vládnou bohové, bylo datum vynulováno a 

nastalo datum 0.0.0.0.0., které odpovídá našemu datu 3114 př. n. l.  

  Jak už je psáno, Mayové uvažovali cyklicky a zároveň byli velcí 

pesimisté. Velmi často očekávali nějaké katastrofy, zejména katastrofy typu 

povodní a různých lokálních přírodních neštěstí. Je tedy přirozené, že někteří 

uvažují takto: na konci 13. baktunu vznikl pro Maye svět, tudíž na konci 

dalšího 13. baktunu očekávejme událost podobného typu - vznik „nového 

světa“.  

 Představy o tom, jak tento „nový svět“ vznikne se různí. Podle jedné 

skupiny lidí nastane změna za pomoci velkých apokalyps (katastrofičtí 

milenialisté40), podle druhé se tak stane za pomoci transformace vědomí všech 

žijících bytostí na planetě Zemi (stoupenci progresivního milenialismu).  

                                                 
37 KOSTIĆOVÁ, Zuzana. Mýty o konci světa a klasičtí Mayové. Dingir 14 (2011), 13 
38 Kosticová, 42 
39 Kostićová, 42 
40 O tom, co je to milenialismus a jaké druhy známe, píši v kapitole nazvané New Age 
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1.3.1.2 Srovnání mayského a evropského kalendáře 

 Aby se dal určit den, kdy bude dovršen 13. baktun, počítá se korelace - 

srovnání mayského a juliánského kalendáře, který se používal do roku 1582. 

Zuzana Marie Kostićová mluví o deseti41, bratři Böhmové jich uvádí 52.42  

 Mezi mayisty se nejvíce rozšířila tzv. GMT korelace, jejíž autory jsou 

tři badatelé - Joseph Goodman, Juan Martínez a John Eric Sidney Thompson – 

počáteční písmena jejich příjmení dávají dohromady název – GMT. K jejímu 

vypočítání použili autoři mayské koloniální dokumenty ze šestnáctého století, 

především kroniku Zpráva o věcech na Yucatánu od již zmiňovaného Diega de 

Landy. Dále srovnávali historické události v knihách Chilama Balama.  

 Protože jde o záznamy z doby poklasické a je známo, že mezi 

klasickým (v tomto období byl dlouhý počet používán) a poklasickým obdobím 

existuje určitý posun v datech (rozdíl jednoho až dvou dnů), stanovují autoři 

GMT korelace „konec mayského kalendáře“ na datumy 21. až 23. 12. 2012.43 

Podle GMT korelace je datum 11. srpna 3114 př. n. l. dnem stvoření světa. Její 

autoři nevyužili k výpočtům astronomické jevy, přesto zpětný astronomický 

rozbor potvrdil její správnost.44  

 Vedle GMT korelace se podívejme ještě na takzvanou BB korelaci, 

kterou vypočítali bratři Bohumil a Vladimír Böhmové. Ti zastávají názor, že 

GMT korelace není správná, protože nereflektuje mexický vpád do mayské 

oblasti a následné přerušení datování.45 Zároveň se odkazují na Drážďanský 

kodex, z jehož dat vycházeli. Tvrdí, že „podle GMT korelace nelze 

v Drážďanském kodexu ani jedno mayské datum dlouhého počtu přiřadit 

                                                 
41 KOSTIĆOVÁ, Zuzana. Mýty o konci světa a klasičtí Mayové. Dingir 14 (2011), 13 
42 BÖHM, BÖHM, Jak správně vypočítat korelaci, Dingir 14 (2011), 15  
43 Kostićová, 33 
44 Kostićová, 34 
45 BÖHM, BÖHM, Jak správně vypočítat korelaci, Dingir 14 (2011), 15  
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k nějakému astronomickému úkazu.“46 Podle BB korelace končí velký cyklus 

(13. baktun) až 14. prosince 2116.47  

 Ovšem religionistka Zuzana Marie Kostićová ve své nejnovější knize 

uvádí, že archeologické nálezy žádnou invazi nedokládají a také, že tato teorie 

o přerušení „kulturní kontinuity“48 je v poslední době odborníky velmi 

kritizována. Píše, že i po dobytí mayských oblastí například tzolkin pokračoval 

bez přerušení.49 Stále se tedy nejvíce odborníků opírá o GMT korelaci. 

 Je tu ovšem ještě jeden autor, který poukazuje na datum 21.12.2012 

jako na datum změny. Je to Terrence McKenna, který svou teorii postavil na 

zkoumání čínského I´tingu a jeho Timewave zero – časová vlna nula má nastat 

v tento den. Bratři McKennové budou více rozebráni v kapitole o Fenoménu  

2012. 

 

1.4 Současní Mayové a „konec světa“ 

 Je třeba poznamenat, že určitá část současných Mayů se k předpovědím 

o konci světa nemá jak dostat. Živí se zemědělstvím a mnohdy nejsou 

gramotní, proto je toto datum do značné míry mezi současnými Mayi 

neznámé.50 Potom je tu část Mayů, kteří o Fenoménu roku 2012 vědí, ale 

odmítají jakékoliv představy spojené s koncem roku 2012. Třetí skupinou jsou 

Mayové, kteří jsou ovlivněni New Age a ti tento fenomén podporují. Někteří 

z nich se dokonce sami stávají autory různých teorií a jejich mayský původ jim 

                                                 
46 Tamtéž, 15 
47 Tamtéž, 16 
48 Kostićová, 36 
49 Kostićová, 36  
50 SITLER, Robert. The 2012 Phenomenon [online]. [cit 2012-04-14], 30.  
    Dostupný z WWW: <http://www.michaelsheiser.com/PaleoBabble/2012%20Phenome 
    non%20in%20New%20Age.pdf>  
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mezi čtenáři dodává důvěryhodnosti. Na některá mileniální očekávání 

současných Mayů mohli mít vliv i křesťanští misionáři svým výkladem 

biblického konce světa, kteří působili v Guatemale po velkém zemětřesení roku 

1970.51 Nicméně stále platí, že mýtus o roce 2012 je k současným Mayům 

importován z Evropy a USA a není jim vlastní. 

 

                                                 
51 SITLER, Robert. The 2012 Phenomenon [online]. [cit 2012-04-14], 30.  
    Dostupný z WWW: <http://www.michaelsheiser.com/PaleoBabble/2012%20Phenome 
    non%20in%20New%20Age.pdf>  
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2 New Age  

 Tento myšlenkový směr je velmi vhodným prostředím, dalo by se říci 

přímo živnou půdou, pro růst Fenoménu roku 2012 a to především proto, že 

tento jev má s hnutím New Age více společných rysů. Mnoho New Age autorů 

ve svých knihách na rok 2012 naráží a tím tento fenomén pomáhá šířit. 

Abychom si mohli lépe představit, proč je hnutí New Age tolik vhodným 

prostředím pro vznik a růst Fenoménu roku 2012, pojďme si ho blíže rozebrat.  

 

2.1 Co je New Age 

V knize Encyklopedie nových náboženství se o hnutí New Age  píše, že 

„hlavním problémem při úsilí o porozumění Novému věku je, že ať o něm 

řekneme cokoli, může to být pravda.“52 Hnutí New Age je opravdu těžké 

uchopit, ale pojďme se o to přesto pokusit. 

 Na úvod je třeba zmínit, že New Age není hnutí, i když je jím 

nazýváno. Hnutí bývá organizované, dá se definovat, známe jeho stoupence a 

můžeme určit jeho hranice. Tyto rysy ovšem New Age nevykazuje, proto jej 

definujme jako proud různorodých myšlenek a postojů. Jedince, kteří tyto 

myšlenky a postoje vyznávají označme jednoduše jako stoupence hnutí New 

Age.  

 Podle Vojtíška je New Age jedním z vrcholů zájmu o tradici západního 

ezoterismu53, který se začal formovat už v období před začátkem našeho 

letopočtu. Esoterismem je myšlen „soubor tajných nauk, předávaných mimo 

oficiální náboženské struktury a určených pouze omezenému počtu 

zasvěcených.“54 

                                                 
52 Partidge, 308 
53 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Hnutí Nového věku. Dingir [online]. 2003, roč. 6, č. 2 [cit. 2012-   
    12-12], 47. Dostupné z www: <http://www.dingir.cz/archiv/Dingir203.pdf> 
54 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Hnutí Nového věku. Dingir [online]. 2003, roč. 6, č. 2 [cit. 2012-   
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 New Age znamená Nový Věk,ale také věk Vodnáře, sluneční či solární 

věk, věk změn, doba obratu, epochální proměna doby, planetární proměna, 

vodnářské spiknutí, nové vědomí, nové myšlení, nové vidění, nové paradigma, 

nová gnóze, nová spiritualita aj.55. Stoupenci tohoto hnutí jej očekávají, proto 

je přirozené, že se hledá den, či období, kdy tento Nový Věk nastane. Rok 2012 

je nasnadě.  

 

2.2 Myšlenky a osobnosti, které ovlivňují stoupence New Age 

 Myšlenky, které jsou pro tento proud typické, byly formulovány už 

okolo čtvrtého století př.n.l. Jmenujme například tvrzení jednoho 

z představitelů novoplatonismu Plótína, který tvrdil, že svět vznikl tzv. 

emanací nejvyšší bytosti. Také se tu objevují myšlenky gnosticismu například, 

že každý člověk má v sobě božskou jiskru, či hermetismu (druhu esoterismu), 

jehož základní premisou je, že vše, co je dole, je zároveň nahoře. Mezi 

mikrokosmem a makrokosmem  tedy existuje určitá paralela. Nalézáme zde 

stopy po alchymii, kabale, magii a mnohé další.  

 V druhé polovině devatenáctého století a počátkem století dvacátého se 

začaly objevovat případy lidí se schopností komunikovat s duchy zemřelých, 

takzvanými „médii“. Vznikl spiritismus, což je víra v tyto schopnosti a byl 

vypracován systém dorozumívání. Jedna ze spiritistek a nejvýznamnější 

esoterička dvacátého století Helena Petrovna Blavatská se velice zasloužila o 

rozšíření některých myšlenek východních náboženství po Evropě, jako první 

vyslovila myšlenku, tolik typickou pro dnešní New Age hnutí, že moderní věda 

a duchovní vědění se nevylučuje. Kritizovala vědu i dogmatické náboženství. 

Tvrdila, že zázraky můžeme dělat všichni. Také zmiňovala užívání psychedelik 

jako prostředníka při hledání pravdy.  
                                                                                                                                 

    12-12], 48. Dostupné z www: <http://www.dingir.cz/archiv/Dingir203.pdf> 
55 Wolf, 13 
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 Její žákyní byla Alice Baileyová, první channelistka. Channelisté se od 

medií liší v tom, že duchovi poskytnou celé své tělo. Alice Baileyová ve své 

knize Kristův návrat poprvé použila výrazy věk Vodnáře a Nový Věk, kterými 

nazvala novou éru života na Zemi.56 

  O věku Vodnáře se zmiňuje ve své knize Tajemno na obzoru i Carl 

Gustav Jung. Tvrdí, že se nyní „blížíme k velké změně, kterou lze očekávat se 

vstupem jarního bodu do souhvězdí Vodnáře.“57 

 Další důležitou osobností, která ovlivnila myšlenky New Age je Rudolf 

Steiner, mimo jiné zakladatel Waldorfského systému školství. 

 Dále uveďme Stanislava Grofa, psychologa českého původu, který 

založil transpersonální psychologii, realizoval experimenty s LSD a vyvinul 

metodu holotropního dýchání.  

 Fyzik Fritjof Capra patřil v 80. letech spolu s Marilyn Fergusonovou 

k nejpopulárnějším mluvčím hnutí New Age. Propojuje moderní fyziku a 

východní mystiku a tvrdí, že veškerý vesmír tvoří celistvý systém.  

 A jako posledního zmiňme biologa Jamese Lovelocka, jenž vytvořil 

hypotézu Gaia. Základem této hypotézy je myšlenka, že naše planeta je živým 

organismem s vlastní inteligencí, díky které je zde udržována rovnováha. 

 Pro hnutí New Age mělo význam také hnutí I am, Hnutí lidského 

potenciálu, humanistická psychologie, transcendentální meditace, učení 

Mahárišího Mahéše Jógiho v Indii a další.58  

Na závěr této podkapitoly se podívejme, jak velký vliv měla a má na 

toto hnutí astrologie, která se výrazně rozvíjela už v renesanci. Název věk 

Vodnáře a vůbec celé hnutí vychází z astrologické představy o obdobích 

nebeských znamení, která se pravidelně jednou za 2160 let střídají. 

„Astronomický cyklus je založen na tzv. precesi zemské osy (precese=posun), 

                                                 
56 Wolf, 14 
57 Jung, 10 
58 Wolf, 16 
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která způsobuje každoroční předbíhání jarního bodu rovnodennosti, takže 

Slunce prochází světovým rovníkem vždy o 50,24 sekundy dříve, což činí 

jeden stupeň posunu za 72 let. Když uplyne 2160 let, posune se tento bod o 

celých 30 stupňů, čili o jedno zvířetníkové znamení.“59 Předcházející období, 

které je stoupenci hnutí považováno za období ovlivněné křesťanským viděním 

světa, vládou mužů, soupeřivostí a mnoha dalšími negativními jevy, bylo ve 

znamení Ryb. Nyní nastává období znamení Vodnáře - věk „tolerance, 

duchovnosti, humanity a vzrůstu tvořivého potenciálu člověka“60. 

 

2.3 Vznik New Age 

Vznik Hnutí Nového věku je datován do druhé poloviny dvacátého 

století. Pokud budeme považovat knihu Vodnářské spiknutí: osobní a 

společenská transformace osmdesátých let za manifest hnutí New Age, 

můžeme upřesnit dobu jeho vzniku na rok 1980, jelikož Marilyn Fergusonová 

toho roku zmíněnou knihu napsala. Autorka v ní vyjadřuje „víru v existenci 

neformální sítě podobně naladěných lidí (jakéhosi spiknutí), kteří si přejí 

změnit samé základy moderní průmyslové společnosti“61. 

Nicméně pro hnutí New Age byla přelomová už léta šedesátá. V té době 

vzniká především ve Spojených státech amerických a Velké Británii populární 

hudba, mladí lidé začínají užívat psychedelické drogy, propagují pacifismus a 

začínají také kritizovat konzumní způsob života. Nastává krize tradiční rodiny. 

Vznikají sociálně kritická hnutí a společnost se čím dál více zabývá 

problematikou ochrany životního prostředí. To vše vede ke vzniku 

kontrakultur. A jednou takovou byli Hippies, nositelé New Age myšlenek.  

                                                 
59 Wolf, 17 
60 Wolf, 17 
61 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Hnutí Nového věku. Dingir [online]. 2003, roč. 6, č. 2 [cit. 2012-   
    12-12], 47. Dostupné z www: <http://www.dingir.cz/archiv/Dingir203.pdf> 
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Hnutí Hippies vzniklo v šedesátých letech v USA a většina jeho stoupenců 

očekávala nástup nového věku – věku Vodnáře. Avšak hnutí New Age bylo na 

vrcholu v osmdesátých letech minulého století. Nyní je na ústupu, avšak 

s blížícím se rokem 2012 se některé myšlenky začínají opět stávat aktuálními, a 

to především proto, že „základním výhledem, který spojuje různé proudy New 

Age, je myšlenka transformace a vědomí její reálnosti“62. Spojením konce 

domnělého Mayského kalendáře s očekáváním transformace a přechodu do  

Nového Věku vzniká velice pozoruhodný jev ve společnosti a tím je již 

zmiňovaný Fenomén roku 2012.  

Odkloňme se nyní od tématu hnutí New Age a vysvětleme si, co 

znamená milenialismus, protože pro hnutí New Age a taktéž pro hnutí, které se 

vytvořilo kolem „mýtu o roce 2012“ je mileniální uvažování velmi 

charakteristické.  

 

2.4 Milenialismus 

 Milenialismus (také chilialismus) můžeme definovat různě. Docent 

Vojtíšek ve své knize Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí uvádí, že se 

jedná o „očekávání kvalitativního zlomu lidské historie, k němuž má dojít 

v dohledné době a za pomoci transcendentní síly. Díky tomuto zlomu dosáhne 

určitá skupina lidí kolektivní všestranné blaženosti.“63 

 Historik Eugen Weber ve své knize Apokalypsy zmiňuje velké 

množství různých proroctví a mileniálních představ, které se v západní 

společnosti během její historie vyskytovaly. A uvádí, že se k takovým 

předpovědím lidé upínali spíše v obdobích nedostatku, „špatných časů“, 

ohrožení a krize.64 Jelikož v současnosti, stejně jako v různých obdobích 

                                                 
62 Lužný, 90 
63 Vojtíšek, 270 
64 Weber, 34 
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minulosti, probíhá ve světě několik válek, politických převratů a přírodní 

katastrofy jsou „na denním pořádku“, je přirozené, že mileniální představy 

dostávají více prostoru.  

 V hnutí New Age se objevují představy progresivního milenialismu. 

Níže si představíme určité scénáře ke konci roku 2012, z nichž některé jsou 

progresivně milenialistické a některé katastroficky milenialistické. Definujme 

si proto ještě tyto dva typy milenialismu. 

 

2.4.1 Katastrofický milenialismus 

    Katastrofický milenialismus (také apokalypticismus) „je spíše 

pesimistický v přesvědčení o stále se zhoršujících poměrech. Budoucí úpadek 

shledává jako nevyhnutelný, naději spatřuje jen v nadpřirozené intervenci a 

očekává ji v tom nejnižším, nehroznějším bodě dějin. Proto je nadpřirozená 

intervence v představách tohoto typu milenialismu spojena s katastrofickými 

ději"65.  

  

2.4.2 Progresivní milenialismus  

 Naproti tomu tzv. progresivní milenialismus „hledí na lidské dějiny 

s optimismem. Progresivní milenialisté cítí, že poměry se mohou zlepšovat a že 

k tomuto zlepšení je možné společně přispívat činností, která je ve shodě 

s transcendentními silami a která se děje pod jejich vedením. Počátek 

kolektivní blaženosti je očekáván bez výrazného zlomu spíše jako završení 

pokroku, který dospěl do nejvyššího bodu dějin.“66 Vojtíšek dále uvádí, že 

v určitých případech je okamžik změn určen, ale různým znamením a 

proroctvím, která by tento okamžik předpovídala, není věnována taková 

pozornost jako v případě katastrofického milenialismu. Pro progresivní 

                                                 
65 Vojtíšek, 270 
66 Vojtíšek, 271 
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milenialisty je typické, že se věnují práci přínosné společnosti, spolupracují 

spolu a mnohdy se společensky angažují.67 Jedním z hlavních rysů je hnutí 

New Age je tedy milenialismus. Další rysy tohoto hnutí si zmíníme 

v následující kapitole.  

  

2.5 Hlavní rysy hnutí New Age 

 Vyjmenujme si nyní některé z typických rysů hnutí New Age. 

 

• individualismus - snaha a víra v nalezení Boha v nás samotných a 

probuzení nadpřirozených schopností 

• užívání psychedelik a důraz na vlastní zkušenost 

• sociální kritika 

• ekologická kritika 

• eklektic 

• ismus – směšování jednotlivých prvků různých náboženství a 

filosofií a tvoření jednotlivého celku z těchto prvků 

• holistické pojetí člověka 

• utopické myšlení 

• touha po rovnováze mezi materialismem a duchovnem 

 

 Jmenované rysy sice náležejí hnutí New Age, ale většinu z nich 

vykazuje i hnutí utvořené kolem Fenoménu roku 2012, tím se dostáváme 

k jádru této bakalářské práce, kterým je tento fenomén. 

                                                 
67 Vojtíšek, 271 
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3 Fenomén roku 2012 

Pojďme se tedy podívat na samotný Fenomén roku 2012, na jeho vznik  

a autory, kteří byli hlavními aktéry v procesu vzniku a šíření tohoto fenoménu 

v západní společnosti.  

 

3.1 Vznik Fenoménu roku 2012 

Velkou postavou, která se věnovala mayskému kalendáři a hlásala přílet 

mimozemšťanů, je Erich von Däniken. Už v roce 1969 vyšla v českém 

překladu jeho kniha Vzpomínky na budoucnost, kde formuloval velmi 

kontroverzní myšlenky. Například tvrdí, že za vývojem homo sapiens stojí 

mimozemské civilizace. Mimozemšťany považovali dávní lidé za bohy 

a vyobrazovali je. Proto můžeme, jak píše, na kresbách rozpoznat vesmírné 

koráby a různé detaily, které, jak se domnívá, tuto hypotézu dokazují. 

„Bohové“ údajně slíbili, že se v budoucnosti vrátí.68 Protože se jeho hypotézy 

proslavily ve velké části západního světa, můžeme o něm říci, že připravil 

výborné podmínky pro vznik Fenoménu roku 2012. V jedné ze svých 

posledních knih s názvem Návrat bohů 2012 předpovídá, že na konci roku 

2012 splní mimozemšťané svoje sliby a navrátí se.  

V roce 1975 byly napsány dvě pro tento fenomén zásadní knihy - 

Neviditelná krajina a Mexico mystique, proto můžeme považovat tento rok pro 

Fenomén roku 2012 za přelomový.  

První jmenovaná kniha Neviditelná krajina byla napsána filosofem 

Terencem McKennou ve spolupráci s jeho bratrem přírodovědcem Dennisem. 

Vznikla na základě zážitku z roku 1971, kdy se oba bratři se svými přáteli 

vydali experimentovat s psychedelickými drogami do kolumbijské Amazonie. 

                                                 
68 Däniken, 94 
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Zážitek trvající několik desítek dnů dal vzniknout hypotéze o tom, že 

triptaminy obsažené v halucinogenech zvyšují citlivost vnímání člověka a on 

díky tomu může nahlédnout do jiné reality tohoto světa. Co je však pro 

Fenomén roku 2012 podstatné, je předpověď, kterou v této knize formulovali.  

Vycházeli ze starého čínského věšteckého systému I Ťing – Knihy 

proměn. Tento systém je založen na střídání krátkých a dlouhých čar, jejichž 

kombinováním vzniká celkem 64 hexagramů. McKennovi si nechali vytvořit 

program s názvem Timewave zero (Časová vlna nula), který „využívá teorií a 

objevů týkajících se I Ťingu a na jejich podkladě vytváří časové diagramy“69.  

 Tento program utvořil tzv. mapu novosti, graf, jehož křivka zobrazuje 

různé „úrovně novosti“ – období, kdy se více či méně rodí něco nového. Platí, 

„že míří-li linie grafu směrem dolů, novost narůstá“70. Graf zachycuje období 

od roku 8000 před naším letopočtem do roku 2012. Křivka se k horizontální 

ose přibližuje v obdobích, kdy docházelo k výrazným změnám ve vývoji naší 

civilizace a v roce 2012 poprvé dosahuje nuly. Tento moment interpretují bratři 

McKennové jako čas, kdy novost nabere největší intenzity a nastiňují dva 

scénáře toho, co se bude dít. V prvním nastane “rozpuštění kosmu se 

skutečným zrušením přírodních zákonů, tedy doslovná apokalypsa“71 a v tom 

druhém dojde ke sjednocení hmoty a ducha, ovšem ani v tomto případě není 

apokalypsa vyloučena.72  

Pro příznivce různých předpovědí týkajících se konce roku 2012 je 

podstatné, že dílo působí jako seriózní vědecká studie, a skutečnost, že 

McKennové došli k tomuto roku bez předchozí znalosti mayského kalendáře, 

                                                 
69 McKenna, McKenna, 191 
70 McKenna, McKenna, 191 
71 McKenna, McKenna, 210 
72 McKenna, McKenna, 210 
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je pro mnohé zásadní.73 Dojem teorie, která není „vycucaná z prstu“ vytváří i 

schopnost sebereflexe a nadhled, který autoři nad vlastní zkušeností mají.  

Knihu Mexico mystique napsal americký spisovatel a amatérský 

antropolog Frank Waters. Tento autor jako první mluví o Mayském kalendáři 

v souvislosti s transformací vědomí. Dílo, ve kterém je mayská civilizace 

vykreslena jako ideální, pojednává o dobytí Mexika „ziskuchtivými“ Španěly a 

také o úpadku jednotlivých indiánských kultur. Je znát, že si autor načetl 

nemalé množství literatury a má o mezoamerických kulturách velký přehled.74  

Jeho základní hypotézou je, že veškeré vědění, které tito domorodí 

obyvatelé střední Ameriky vlastnili, pocházelo z kontinentu Atlantida. 

Atlantida byla údajně třikrát zničena. Poprvé světovou potopou a poslední 

vlastním zaviněním jejích obyvatel.  Předpoklad, že vše špatné jsme si zavinili   

sami, je jedním z rysů New Age. Není zde Bůh či bohové, kteří naši planetu či 

civilizaci zničí, nýbrž my sami jsme tím činitelem. Stejně jako byla čtyřikrát 

zničena Atlantida, proběhly na zemi čtyři doby ledové. Byly to čtyři věky, 

které se střídaly po dvou tisících sto šedesáti letech.75 Zde je vidět inspirace 

představou o světových věcích. 

Autor se dále inspiroval indiánským etnikem Severní Ameriky – Hopii, 

jejichž prorocké záznamy mluví o tzv. Blue Star Kachině, hvězdě, na které 

přicestují bohové přinášející nový věk. Podle Waterse tedy o Vánocích roku 

2011 (spletl se ve výpočtu letopočtu počátku dlouhého počtu v mayském 

kalendáři o rok) nastane neobvyklé postavení planet, katastrofa a bude 

vyrovnána nerovnováha, která na světě panuje. Nastane změna hodnot od 

materiálních k duchovním.76 

 

                                                 
73 Kostićová, 81 
74 Kostićová, 74 
75 Kostićová, 77 
76 Kostićová, 80 
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3.2 Fenomén roku 2012 v současnosti 

 V dnešní době je k dispozici nepřeberné množství publikací týkajících 

se konce roku 2012, článků v nejrůznějších periodikách, existují webové 

stránky, blogy, diskusní kluby, skupiny na facebooku a mnohé další projevy 

následovníků hnutí, které se okolo tohoto fenoménu zformovalo. Materiálu, 

který se nějakým způsobem roku 2012 dotýká je takové množství, že není 

v silách jednoho člověka jej pročíst, natož zpracovat. Stejně tak není známo, 

kolik lidí se přiklání k jednotlivým hypotézám, jejichž výčet bude následovat. 

Lze jen konstatovat, že s blížícím se prosincem roku 2012 se toto téma 

začíná více a více dostávat do popředí zájmu některých lidí. Svědčí o tom i 

množství knih, které se nachází na pultech běžných knihkupectví. 

Jak bylo řečeno, autorů k roku 2012 se vyjadřujících je v současnosti 

velmi mnoho. Proto jsou výše zmíněni jen ty nejvýznamnější, další se objeví 

v kapitole o Diskusním serveru Nyx.cz. Pojďme se podívat na několik 

nejčastějších hypotéz o tom, co se v prosinci roku 2012 stane. 

 

3.2.1 Nejčastěji scénáře roku 2012 

 Autoři některých teorií očekávají na konci roku 2012: 

• konjunkci všech planet sluneční soustavy, která způsobí globální 

katastrofu 

• prohození zemských pólů, které též způsobí celosvětovou 

katastrofu 

• srážku vesmírného tělesa (často planeta Nibiru nebo X) se Zemí 

• výbuch galaktického jádra 

• zvýšení sluneční aktivity 

• invazi mimozemšťanů 

• erupci „supervulkánu“ 
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• třetí světovou válku 

• teroristický útok za použití zbraní hromadného ničení 

• vyčerpání ropných zásob 

• totální kolaps životního prostředí 

• vymření včel77 

 

Jsou tu ovšem i teorie, které nenásledují katastrofický milenialismus. 

Například některé teorie o nevídané konjunkci planet tvrdí, že toto zvláštní 

planetární postavení nemusí způsobit katastrofu, nýbrž utvořit vhodné 

podmínky pro změnu vědomí. Je jen na nás, zda těchto podmínek využijeme ku 

vlastnímu prospěchu. 

                                                 
77 KYNČL, Jakub. Deset důvodů, proč se nemusíme dožít roku 2013 [online].                          
    [cit 2012-03-13]. Dostupný z www: <http://www.novinky.cz/koktejl/220609-deset-du 
    vodu-proc-se-nemusime-dozit-roku-2013.html> 
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4 Diskuzní server Nyx.cz 

Na stránce Nyx.cz je napsáno: „Nyx je komunitní server určený pro 

lidi, kteří se chtějí něco dozvědět a zároveň ostatním něco dát. Nyx poskytuje 

rychlý a efektivní prostředek pro vzájemnou komunikaci a výměnu informací - 

jak interní poštou, tak v diskuzích. Nehrajeme si na systém pro každého - stačí 

nám být serverem pro tu část lidí, kterým se podařilo pochytit alespoň základy 

slušného chování - tohle by mělo být jasné každému, kdo by se na Nyx chtěl 

dostat“. Z toho vyplývá, že Nyx.cz není serverem, který by byl přístupný 

širokému spektru internetových uživatelů. Registrace je člověku umožněna 

dvěma způsoby. Prvním je možnost, kdy o sobě zájemce napíše pár vět a 

připojí důvody, proč by měl být na server Nyx.cz přijat, co by mu tento server 

mohl přinést a proč i on by mohl být pro server přínosem. Druhým značně 

jednodušším způsobem je nechat si poslat pozvánku od stávajícího uživatele, 

což ovšem vyžaduje kontaktovat někoho, kdo na Nyx.cz již chodí. 

Tento server funguje od roku 2001. Nedá se říci kolik jej užívá lidí, 

protože se stává, že jeden člověk vystupuje pod více identitami. Nicméně 

uživatelských účtů – ID takzvaných ídéček je zde 58039. Každý den je 

v průměru 2 000 aktivních. 

Pro vykreslení běžného uživatele současného Nyx.cz využiji údaje 

z výsledků jednotlivých anket v klubu s názvem Ankety. Zde se dá vyčíst, že 

v roce 2010 z aktivních odpovídajících uživatelů 25  % studovalo, 22 % 

uživatelů pracovalo v IT, 10 % lidí pracovalo v kultuře, umění nebo se 

zabývalo  tvůrčí prací a 8 % bylo zaměstnáno v mediích, reklamě nebo PR. 

V roce 2008 byla čtvrtina z aktivních na ankety odpovídajících mužů ve 

věku 23-26 let a desetina žen ve věku 19-22 let o něco méně bylo žen ve věku 

23-26 let.  
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Anketa konající se v předchozím roce 2007 poukazovala na to, že 28 % 

aktivních uživatelů, kteří na tuto anketu reagovali, mělo dokončené 

gymnázium nebo střední školu, 13 % dokončilo vysokou školu a 18 % ji právě 

studovalo. 

Co nám výsledky těchto anket mohou sdělit? Jen to, že průměrný 

uživatel Nyx.cz, který odpovídá na anketní otázky v letech 2008 až 2010 je 

student ve věku 23-26 let. 

 Takto si můžeme velmi zkresleně představit uživatele Nyx.cz. Problém 

je v tom, že na Nyx.cz bylo za celé jeho působení vytvořeno 19918 (k datu 

18.1.2012) diskusí a já se zaměřím na jednu z nich. A to na diskuzi 

s jednoduchým názvem – 2012. Je možné, že ani jeden z uživatelů 

odpovídajících na ankety nenavštívil zmíněný diskuzní klub. Je to zde spíše 

uvedeno pro vytvoření představy o Nyx.cz jako takovém. Je třeba mít na 

vědomí, že Nyx.cz není facebook. 

 

4.1 Diskuze na téma rok 2012 

U uživatelů navštěvujících a přispívajících do diskuse s názvem 2012 

můžeme předpokládat pouze zájem o rok 2012, případně o daný fenomén 

pojící se k tomuto roku. Zda jsou tito lidé stoupenci či spíše odpůrci určitých 

idejí, které tento fenomén nabízí, se dá vyčíst z jejich příspěvků. Ovšem velkou 

nevýhodou je, že je občas nejasné, zda si určitý uživatel ve svém příspěvku 

nedělá legraci. A věřte mi, to se stává na Nyx.cz a obzvláště v tomto diskusním 

klubu velmi často.      

Další nevýhodou oproti analyzování děl jednotlivých autorů 

zabývajících se rokem 2012 je, že v dané diskusi (příspěvky, ke kterým bylo 

možno se dostat, začínají v roce 2002 a je jich zhruba 20 000) se objevuje 

ohromné množství odkazů, teorií, hypotéz a myšlenek jednotlivců k tématu, ale 
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jasně formulovaných představ o tom, co se v roce 2012 stane, je tu poskrovnu. 

Stejně tak se zde nenachází mnoho argumentů, kterými by přispěvovatelé 

obhajovali své postoje, domněnky a názory. 

I přes to se pokusím příspěvky v této diskusi rozebrat. Zaměřím se na 

autory, které návštěvníky tohoto klubu inspirují a naopak rozčilují, jaké postoje 

ke konci roku 2012 se v diskusi vyskytují a jaké mají diskutující s tímto datem 

spojené představy.  

 

4.1.1  Autoři a myšlenky objevující se v klubu s názvem 2012 

Konspirační teorie 

Svoji roli v utváření postoje některých diskutujících k Fenoménu roku 

2012 na Nyx.cz hrají konspirační teorie. Tyto alternativní výklady současné 

světové situace jsou zajímavým fenoménem samy o sobě a když se přidají 

k mýtu o roce 2012, může vzniknout neuvěřitelně spletitá konstrukce 

budoucnosti, která v sobě zahrnuje snad vše, na co si vzpomeneme. 

Konspirační teorie neboli teorie spiknutí jsou podle sociologického slovníku 

„pokusy vysvětlovat mocenské systémy a politické a historické události jako 

výsledek podrobně plánované činnosti jednotlivců a skupin, kteří zůstávají 

skryti a působí na dění v tajnosti a nekontrolovaně“78. Často jsou za ty 

nejmocnější považováni Zednáři, či Židé.  

Filosof Karl Popper se ve své knize Otevřená společnost a její nepřátelé  

o konspiračních teoriích zmiňuje a tvrdí, že konspirační teorie jsou „typickým 

důsledkem sekularizace náboženských pověr.“79 Místo bohů, kteří byli dříve 

odpovědní za zla, která se lidem děla, nastupují mocní lidé nebo skupiny.80 

„Lidé, kteří upřímně věří, že by dokázali učinit ráj na zemi, jsou na nejlepší 

cestě stát se stoupenci konspirační teorie a zaplést se do anti-spiknutí proti 

                                                 
78 Jandourek, 257 
79 Popper, 85 
80 Popper, 85 
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neexistujícím spiklencům.“81 Nebo je motivace dotyčných mnohem 

prozaičtější. Jak napsal autor článku o konspiračních teoriích v časopise Nový 

Prostor, pro tyto lidi je obtížné uvěřit, „že místo rafinovaných plánů se za 

chodem světa může skrývat jen do nebe volající hloupost a neschopnost 

domyslet důsledky vlastních činů“82. 

Ve zkoumané diskusi se objevuje Konspirační teorie spojená se stopami 

na obloze - takzvanými chemtrails, podle které jsou tryskovými letadly do 

ovzduší vypouštěny různé chemické látky, které mají údajně různé úkoly. 

Zmírnit globální oteplování, ale  zredukovat populaci na zemi, nebo obojí a 

jiné.83 V diskusi se objevuje následující příspěvek, který ilustruje postoj 

jednoho z návštěvníků diskuse a dá se říci, že podobný postoj má téměř 

polovina přispěvovatelů ke konci světa či transformaci vědomí na konci roku 

2012.  

„Já fakt nevim co si o tomhle mam myslet. Po tom co jsem na tohle 

narazil, tak zrovna tomuhle jsem se opravdu vysmál a řekl že to už někdo s 

fantazií hodně přehnal. Stejně mi to ale nedalo a občas jsem se na tu oblohu 

podíval. Třeba nad Kladnem ty čáry na obloze zůstávaly občas taky fakt 

dlouho. Nejdřív jsem si říkal že to je třeba podle toho jaký je počasí, ale bylo 

třeba čtyři dny hezky, přibližně stejná teplota. A na nebi ty čáry zůstávaly 

dlouho jenom ten čtvrtej den. Tři dny prostě ty čáry mizely už chvilku co 

prolítlo to letadlo a ten poslední den tam normálně zůstávaly. Netušim jak 

dlouho, ale někdy jsem je tam viděl třeba i po dvou hodinách.“ 

Z příspěvku se dá vyčíst, že je diskutující takzvaně „nahlodán“ a teorii 

chemtrails neodmítá. 
                                                 

81 Popper, 85 
82 BUDKA, Alexandr. Vidím to, co jíní nevidí. Nový prostor [online]. 2011, roč. , č. 374     
    [cit. 2012-03-20], 6. Dostupný z www: <http://www.novyprostor.cz/pdf/374.pdf> 

      83 WORTHINGTON, Amy. Chem trails – Aerosolové operace [online]. 2005-12-30,  
          [cit. 2012-03-25].     Dostupný z www. <http://www.sightlessworld.wz.cz/modules. 
          php?name=News&file=article&sid=71> 

 

 29



 

V souvislosti s Fenoménem 2012 se zde objevuje domněnka, že „tajné 

složky v pozadí (FBI, CIA, NSA) o 2012 vědí a snaží se to obrátit ve svůj 

prospěch“, stejný člověk pokračuje: „a co když mem 2012 vypustily právě 

NWO84-friendly85 skupiny, aby případné kontrabojovníky odradili s tim, že je 

to zbytečný, protože 2012 to vyřeší za nás?“ a: „pak už nezbejvá než 

zpochybnit McKennu a celej 2012 jako tajnej projekt iluminátů na velkou 

show.“ Autor tyto domněnky ovšem více nerozvádí a proto se nelze dozvědět, 

proč by to tajné složky, Ilumináti a všichni ostatní dělali. Myšlenka, že 

představy o transformaci v roce 2012 jsou rozšiřovány záměrně ve snaze 

vyvolat očekávání a pasivitu, se v diskusi objevuje nejednou. Dále se zde 

objevuje domněnka, „že se vláda připravuje na evakuaci VIP osob do 

podzemí.“  

Další oblíbenou konspirační teorií je ta, která vychází z části Janova 

zjevení. Vyskytuje se zde část Janova zjevení, která zní: „a nutí všechny, malé i 

veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele 

cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy 

nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice 

té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“86 

K tomu se přidává mínění, že všechny čárové kódy na výrobcích dnes obsahují 

tři šestky a konstatování, že dnes se nakupuje přes čipy a v budoucnosti si 

nebude možné cokoliv bez čipu pořídit. Vyplývá z toho předpověď do 

budoucnosti, kdy nás budou určité skupiny lidí kontrolovat a ovládat. „Věřím 

tomu, že historie je z velký části zmanipulovaná určitými pány, kteří tady 

chcou nastolit celosvětovou vládu. Dle mého, roku 2012 budou následovat 

docela šílený věci, pak se odkryje všem lidem na planetě něco, co jim ukáže, že 

                                                 
84 NWO – New World Order – nový světový řád – konspirační teorie tvrdící, že malá                                            
    skupina nejvýše postavených lidí ovládá skrze vlády celý svět. 
85 Přátelské. 
86 Bible, 972 
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byli celou dobu manipulováni k tomu, aby byli odděleni jeden od druhého a od 

naší planety a díky tomu měli v sobě duševní prázdnotu, smutek a strach. 

Protože veškeré vlády světa jsou jen bandou šašků ovládaných bankami a 

korporacemi všeho druhu.“  

Kromě toho, že někteří diskutující zjevně v rámci konspiračních teorií 

uvažují, zde přímo vyjadřují svůj postoj k těmto teoriím. Postoje jsou vesměs 

kladné. Například: „Osobně mám rád konspirační teorie. Občas si od nich 

držim odstup, občas do nich zapadnu a pak vytvářím své speciální, které bych 

mohl s velkým úspěchem vydávat.“ Nebo: „Já myslim, že i v konspiračních 

teoriích je vždycky dost informací mezi řádky.“ „Tyhle konspirace, chce to 

alespoň lehkej nadhled (sám jsem ale taky někdy pořádně nahlodanej).“ 

Je zajímavé, že ačkoliv k představám o konci světa či transformaci na 

konci roku 2012 se téměř polovina diskutujících staví spíše kriticky, 

konspirační teorie nekritizuje nikdo. Ukazuje se, že někteří návštěvníci diskuse 

jsou schopni těmto teoriím věřit a nemají daleko k tomu je sami tvořit.  Zdá se, 

že konspirační teorie pomáhají diskutujícím snímat zodpovědnost za 

budoucnost naší společnosti a zároveň jim svým způsobem pomáhají 

porozumět dnešnímu světu. 

 

Terence McKenna 

O bratrech McKennových je psáno v kapitole o vzniku Fenoménu roku 

2012. Není tedy třeba je tu více rozebírat. Terence McKenna je v diskuzi 

nejzmiňovanějším autorem. McKennovy výrazy jsou diskutujícími používány, 

je zde často citován a články týkající se jeho osobnosti se zde často vyskytují. 

Je poznat, že diskutující McKennu čtou, respektují  a považují jej například za 

toho, kdo na „to“87 pomoci hub spolu s Mayi přišel sám. McKennovy novosti 

jsou jedním diskutujícím spojovány se synchronicitou, které se mu dějí čím dál 

                                                 
87 Změny, které mají v roce 2012 proběhnout. 

 31



 

častěji, další tvrdí, že se poprvé s Fenoménem 2012 setkal v McKennově knize 

Pravdivé Halucinace, následující se na McKennu odvolává a tvrdí, že nárůst 

„novostí“ opravdu probíhá. Jediná negativní reakce na McKennův Timewave 

zero je vyjádření dojmu, že jeho tvorba je v duchu „přání otec myšlenky“. 

Můžeme narazit na příspěvek, ve kterém jeho autor tvrdí, že mu Terence 

McKenna ukazuje cestu.  

Další dává do souvislosti myšlenky pana McKenny a teorii strun, která 

prý dokáže podpořit jeho teorii. Shrnuje to člověk, který je jindy k spíše 

skeptický: „Některé McKennovy teorie mám rád, ale nelze najít všechny 

odpovědi na jednom místě.“  

Faktem tedy zůstává, že Terence McKenna je autorem, kterého nikdo 

z diskutujících nechce nebo se neodváží kritizovat. A to vše se děje nejspíš i 

proto, že se McKenna nesnaží prosazovat „svoji pravdu“, uvědomuje si, že to, 

co zažil je nepřenosné a svoje teorie formuluje se vší skromností. A také proto, 

že svoje teorie utvořil na základě zážitku s psychedelickými drogami, ke 

kterým, jak se dá vyčíst, má určitá část diskutujících blízko.  

 Téma Terence McKenny zakončuje jeden z diskutujících: „pěkné, 

současné událostí začínají do sebe pěkně zapadat. Věřim ze do pár let nás 

opravdu čeká to, co tvrdí McKenna a to to, že se stane všechno najednou. Jak 

tak sleduji vývoj domácí politiky, nejen té vrcholové, stále častěji myslím na 

teorii Terrence McKenny o tom, že čas se zrychluje“. 
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John Major Jenkins 

Dalším jménem objevujícím se v diskusi je John Major Jenkins. Tento 

badatel, amatérský maysta a autor knih Galaktická transformace 2012 a 

Mayská kosmogeneze 2012 je přesvědčen, že nás na konci roku 2012 čekají 

velké změny. Podle Kostićové je tento autor jedním z nejvlivnějších autorů 

hnutí New Age a rovněž jedním z těch, kteří se nebáli věnovat velké množství 

času čtení nejrůznějších seriózních materiálů o Mayích.88 V knize Galaktická 

transformace zkoumá nejrůznější učení od védských textů po Egypt a Persii až 

samozřejmě po Maye, cituje i zde již zmíněného Terence McKennu a snaží se 

dokázat, že „existovalo zvláštní poznání týkající se Galaxie a naší měnící se 

orientace na ni v průběhu dlouhých časových období.“89 Tvrdí, že zarovnání 

Slunce a galaktického středu do jedné přímky na konci letošního roku, je 

důvodem, pro který se Mayové rozhodli ukončit svůj „třináctibaktunový 

kalendář“90. Na konec letošního roku předpovídá konec materialismu a iluze, 

konec moderní civilizace. Používá výraz „materialistický klam“91 a přejímá 

jednotlivé myšlenky z různých tradic a filosofií a nejen tím se řadí mezi 

myslitele New Age.  

V diskusi má tento myslitel podobné postavení jako Terence McKenna. 

Je citován, jeho teorie dává smysl několika diskutujícím a nenašla jsem reakci, 

ve které by byl kritizován. Příspěvek za všechny: „mimo jiné právě pan Major 

Jenkins si dal tu práci a hledal zmiňované konstelace v určitých datumech a ve 

své knize je publikuje a jsou více než výmluvné“. 

 

 

 

                                                 
88 Kostićová, 98 
89 Jenkins, 10 
90 Jenkins, 10 
91 Jenkins, 315 
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Carl Johan Calleman 

Tento autor knihy Mayský kalendář je doktorem biofyziky a údajně se 

Mayskému kalendáři věnuje pětadvacet let. Jako jediný z autorů mluví o datu 

28. října roku 2011 a na tento den předvídá, že „naše vnímání Světla ani naše 

spojení s božskou přítomností nebudou blokovat žádné filtry. Člověk bude od 

tohoto okamžiku úplný, připraven žít plně v přítomnosti na vyšší úrovni 

vědomí a hlubší radosti z bytí“92. Po 28. říjnu roku 2011 Calleman prohlašuje, 

že změna, kterou předpověděl, nadešla. 

V diskusi převažuje k panu Callemanovi negativní postoj, je za 

„břídila“, “hájí nesmysl“ a pro jednoho z největších skeptiků diskuse je číst 

Callemana „legrace“. Skeptikové staví svoji kritiku na Callemanově 

odhadování událostí bez podkladů. „Calleman plká kecy a kdykoli se něco ve 

světě stane nedobrého, tak to dá do vztahu s mayskym kalendářem.“  

Nachází se zde ale i lidé, kteří Callemana uznávají, tvrdí například, že 

Callemanův výklad kalendáře je „precizní“. Dalšímu je Callemanovo pojetí 

blízké.  

 

Ivo Aštar Benda 

Ivo Aštar Benda, který o sobě na stránkách www.vesmirni-lide.cz píše, 

že je publicistou, informatikem a poslem takzvaných vesmírných lidí, což jsou 

podle Ivo A. Bendy láskyplní mimozemšťané pomáhající lidským bytostem. 

Napsal několik desítek knih s rozhovory s „vesmírnými přáteli“. Tento člověk 

tvrdí, že spolupracuje a přátelí se s těmito „vesmírnými lidmi“ a komunikuje 

s nimi skrze čtvrtou čakru. Tito lidé nám pozemšťanům chtějí pomoci 

s problémy jako je ničení přírody a přelidnění planety. Tvrdí, že pokud budeme 

nakloněni, můžeme převibrovat do vyšších dimenzí. 

                                                 
92 Calleman, 197 
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V diskusi je považován za „cvoka“, ale o něco menšího než Mašek, 

kterého zmíním níže. Další diskutující dává na výběr, buď je „magor nebo 

podvodník“. Jeden váhá „a co když je magor a má pravdu?“. Jeho spojení 

v vesmírnou bytostí, Aštarem je nazýváno Bendovsko-aštarovskou schízou93. 

Bendovi „Vesmírní lidé“ jsou považováni za pohádku a fantasy. 

 

Jiří Maria Mašek            

 Jiří Maria Mašek je velmi výraznou postavou spojenou s rokem 2012. 

Od roku 1999 provozuje internetové stránky Osud.cz, na kterých se nacházejí 

nejrůznější články z oblasti alternativní spirituality, ale i zprávy a články o 

konspiračních teoriích. Pro lepší představu je dobré stránky navštívit, většina  

článků je ovšem od roku 2002 zpoplatněna. V roce 2007 otevřel Hvězdné 

centrum s názvem Je mi jasno, kde probíhají nejrůznější semináře, cvičení, 

koncerty a další. 

Napsal knihy Mráz přichází z Bílého domu (2004), 2012 - Zlatá brána 

otevřena (2008) a 2012 Apokalypsa v přímém přenosu (2010), kde se věnuje 

konci roku 2012 a s ním spojenou transformací a tím ve velké míře (na jeho 

stránkách je psáno, že prodal 1 600 výtisků) přispívá k šíření Fenoménu roku 

2012 v České republice. 

Je velkým propagátorem nejrůznějších konspiračních teorií. Zmiňuje 

například výše popsanou konspirační teorii Chemtrails. Sám sebe považuje za 

jednoho z těch, „kteří tu jsou po padesáté, ale zároveň už byli i v jiných 

světech. A tam toho pochopili mnohem více.“94  

V souvislosti s nastávající transformací tvrdí, že skutečnou šanci na 

úspěšnou změnu má v současnosti několik stovek tisíc lidí, možná miliónů. To, 

zda-li se dotyční změní, se odvíjí od jejich genové predispozice, průchodnosti 

                                                 
93 Hovorový výraz pro schizofrenii. 
94 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Rozhovor s Jiřím M. Maškem "Jiřík proti draku". Dingir 14 (2011),  
    21 
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žláz s vnitřní sekrecí, funkce jater, aj. Předpokládá, že lidé praktikující 

meditace, motlitby nebo například jógu, mají vyšší šanci uspět.95 Ovšem „to 

základní souvisí s naší duší a našimi mnoha životy v této epoše. Jaké si to kdo 

tisíce let tvořil, takové to nyní bude mít. Nemyslím si, že by ostatní nějak náhle 

zahynuli. Spíše některým lidem bude lépe a lépe, většině však hůře a hůře.“96 

Je typickým představitelem hnutí New Age a to především proto, že si 

vypůjčuje určité myšlenky z různých duchovních nauk, kritizuje vědu, 

předpovídá transformaci v roce 2012 a doporučuje objevování vlastního 

potenciálu osobnosti.97 

Postoje a představy pana Maška nejsou v diskusi brány příliš vážně. Ti, 

kteří se k osobě pana Maška vyjadřují, jej považují za „magora“, jehož 

uvažování hraničí s odvozem do psychiatrické léčebny, dále za „pilného 

pacienta“ a „bludopisce“. Také se o něm zde tvrdí, že vytváří „esoterickej 

bulvár všemi prostředky“ a „paběrkuje a roubuje události na svoje teorie“. Jeho 

stránky jsou „šílené“, „pokladnicí absurdního humoru“ a zdrojem, který 

rozesměje.  

Pouze jeden příspěvek do diskuse dává článkům na stránce Osud.cz 

šanci. Píše se v něm: “ale i v takové pitomosti se dá najít třeba jeden 

odstaveček, který ti otevře oči i když třeba úplně jinak, než zamýšlel autor“.                                   

 Vzhledem k tomu, že hlasy skeptiků zaznívají v této diskusi velice 

výrazně, nabízejí se dvě možnosti. V první se čtenáři a obdivovatelé či prostě 

jen lidé Maška respektující, v této diskusi neobjevují. V druhé zde tací jsou, 

                                                 
95 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Rozhovor s Jiřím M. Maškem "Jiřík proti draku". Dingir 14 (2011), 
    22 
96 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Rozhovor s Jiřím M. Maškem "Jiřík proti draku". Dingir 14 (2011),      
    22 
97 MAREK, Vlasta. Rok 2012 – konec nebo začátek [online]. 2008-03-12,  
    [cit. 2012- 03-03]. Dostupný z www: <http://www.osud.cz/rok-2012-konec-zacatek> 
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nicméně se bojí reakcí ostatních a tak o této skutečnosti raději mlčí. Pan Mašek 

se v diskusi těší podobné úctě jako pan Benda. 

 

4.1.2 Představy diskutujících vztahující se k „osudném“ dni 

 Přístupy diskutujících ke konci roku 2012 lze rozdělit do několika 

skupin. Co se týče skepticismu a víru v transformaci, jsou celkem vyrovnané. 

Počet skeptiků a pesimistů ostatní mírně převyšuje. 

 

Analytikové a skeptici 

 Více než polovina návštěvníků diskuse o roce 2012 je k transformaci či 

konci světa na konci tohoto roku skeptická. Určitá část skeptiků se nezdráhá 

užití vulgarismů a útočí na diskutující, kteří věří v pozitivní změny a inspirují 

se výše zmíněnými autory. Nicméně se ukázalo, že návštěvníci takto naladěni 

mají výbornou schopnost tento fenomén analyzovat. Dotyční nevěří 

v transformaci, či v pozitivní změnu stavu světa. Někteří tento fenomén 

nazývají silným memem98, či sociálním virem. Uvědomují si, že velké 

množství publikací a teorií vzniká na základě špatného výkladu Mayského 

kalendáře a především za účelem výdělku.  

 Jeden z nejhlasitějších skeptiků předpovídá, že se nic nestane a ono 

datum „zase o kus posuneme“, což poukazuje na znalost zákonitosti průběhu 

apokalyptických proroctví typických například pro Svědky Jehovovy. 

„Samozřejmě se nestalo nic (stejně jako se nestane nic v rode 2012), aby se 

našlo nějaké další zaručené datum kdy se všechna tahle proroctví, která jsou 

z poloviny vymyšlená a dopsaná za posledních pár let, použijí znovu.“ 

Nebo: „Já si myslim, že v roce 2012 budeme všichni stát se založenýma 

rukama a čekat, co přijde, až nakonec zjistíme, že se vůbec nic nestalo a ono 

                                                 
98 Mem je kulturní ekvivalent genu, je jakousi jednotkou kulturní informace, vzorcem 
     poznávání a chování. Přenáší se okopírováním, přenosem z jednoho mozku do druhého 
     komunikací. Složitý mem je vědecká teorie nebo náboženská ideje. Jandourek, 154 

 37



 

kouzelné datum zase o kus posuneme.“ Skeptik, který nejvíce přispívá do 

diskuse má za to, že: „Žádný poselství od starších neexistuje a neexistovalo do 

doby, dokud si hipíci v sedmdesátejch letech, mem o 2012 nevytvořili a 

nenamontovali do něj svoje představy, který jsou do dnešních dnů, defakto 

neměnný.“ A předpovídá: „Předpokládám, že v roce 2012 bude bláznit pár sekt 

jako byla například Óm šinrikjó nebo sekta bláznivých Rusů, kteří byli 

uzavřeni v zemljance, protože podle jejich proroctví měl přijít konec světa 

v roce 2000.“ 

 Dále se domnívají, že tento fenomén a představy s ním spojené zná jen 

malé množství lidí – „nadšenců“ a proto je velmi nepravděpodobné, že by se 

stala událost celoplanetárního charakteru. Dalším argumentem pro 

skepticismus je fakt, že „místní duchovní z Guatemaly prohlásí, že je mu z těch 

hovadin, který na západě vznikají, blbě.“ 

Není to o tom, že by skeptici neměli žádnou víru, ale nelíbí se jim 

přístup „badatelů“ a způsob, jakým se tento mýtus utvořil. Jeden z nich tento 

proces popisuje následovně: „hodně lidí generuje okolo potenciálních změn 

moře pseudovědeckýho balastu“. Vidím společného jmenovatele mnoha těch 

teorií: vyvolání strachu z katastrofy. 

Objevují se zde i realistické postoje: „konec světa jak ho známe je 

pouze přelud lidstva a uchovává v lidské mysli nervozitu, strach a napětí toho, 

co se může stát. Pravděpodobnost, že civilizace zanikne je vždy, každý den, 

každou sekundu. Zaměřit se na jedno datum je podle mě hloupost.“ 

A: „konec světa je běžná věc, po celý planetě jsou památky o spoustě 

civilizací, kterejm skončil svět. 

 

Pesimisté 

 Pesimisty jsou v diskusi ti, kteří nevěří ve zlepšení stavu. Mezi 

dotyčnými se rozšířilo několik představ. Dvě nejčastější jsou: nastane kolaps 
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životního prostředí a zhroutí se systém. Další předpovídá válku, „ovšem, jak je 

už dneska všem jasný, s dnešními technologiemi se bude jednat o válku zániku 

této civilizace“. Mezi příčiny kolapsu pesimisté zahrnují přemnožení lidstva: 

„jako druh jsme přemnožení a je potřeba nás trochu probrat“, vynálezy „osobně 

si myslim, že spíše než mimozemšťané nás dříve nebo později zahubí nějaký 

lidský vynález nebo přírodní síly“ a drancování přírodních zdrojů: „co jiného 

než radikální změnu potřebuje dnešní nablblá civilizace, závislá na ropě a 

drancující tuhle zemi jako kdyby nám patřila?“. Velkým argumentem pro to, že 

se něco změní je domněnka, že vše do sebe začíná zapadat. „Tak když se 

zamyslite a vezmete všechny aspekty současného světa a trochu zkusíte par let 

předvídat, všechno to začíná zapadat do sebe.“ 

Objevují se zde velmi ostré kritiky lidstva jako: „My si tuhle planetu 

nezasloužíme a dokud tady neumře většina populace, tak se toho asi moc 

nezmění.“ Nebo: „dokud se jako rádoby vedoucí civilizace nezačneme dobře 

chovat k přírodě, zasloužíme trest.“ A:  „V současné době mě stejně nejvíc 

fascinuje neuvěřitelná nafoukanost lidstva na to čemu říká inteligence, sice 

jsme toho jako lidstvo dost vymysleli (kolo válka New York), ale i dost 

zapomněli pokud jde o vnímání a instinkty no a teď se uvidí, buď to rozbalíme 

a ovládneme náš kus vesmíru a nebo budeme mít veselou planetu, která si bude 

říkat - lidstvo - taková lehká kopřivka, která ani netrvala dlouho a už je to 

pryč.“ 

V diskusi se lze dočíst předpovědi, které dávají tušit, že diskutující 

katastrofu lidstvu přejí: „Roztaje trocha ledu, moře stoupne o pár metrů, 

miliarda lidí je bez střechy nad hlavou. Začnou migrace, hladomory, epidemie, 

prostě sodoma gomora. Celá ekonomika planety v háji, ale to by bylo jen 

dobře.“ Zdá se, že někteří diskutující si připadají z nastávajících katastrof 

vyloučeni, to je možná ten důvod, proč lidstvu a této civilizaci předpovídají 
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záhubu s takovým klidem: „Mně o nic nejde, vaše civilizace je primátů je 

stejně nezvratně odsouzena k záhubě, díky Bohu.“ 

Jsou tací, kteří se na konec světa dokonce připravují, jak dokazuje 

následující příspěvek: „proto se ve volných chvílích učim jak sušit, udit, 

nakládat do soli maso, připravovat jablka na zimu, stlouct bednu na brambory 

ve sklepě, zajistit křížaly, trvanlivé mošty, naložit okurky, umet si sehnat RME 

dávky z US a spoustu jiných praktických dovednosti a informací“. A: „ale 

dejme tomu, že si ten rok dám pozor, aby bylo na chatě naštípanýho dost dřeva, 

aby šlo celou zimu topit dřevem v kamnech“.  

  A vyskytuje se tu jeden diskutující, který je „bojovníkem“ za lepší svět: 

„dokud se jako rádoby vedoucí civilizace nezačneme dobře chovat k přírodě, 

zasloužíme trest. Resp. já pokaždý vynadám každýmu, kdo se nechová 

k přírodě uctivě. A to jsem jinak hodnej a mírumilovnej člověk,  ale v tomhle 

směru neznám bratra, ovšem znám své poslání“. 

Jsou zde ale i příspěvky, které končí nadějí, vše může dobře dopadnout, 

ale jen v případě, že se změní naše chování. „Země, kde si nevážej přírody, 

lidí, sexuality smete tsunami. země kde jenom hrabou a konzumujou, přijdou o 

všechno, budou z nich chudáci. To, jak moc se tohle děje a bude dít záleží jen 

na lidech jak moc si to jsou schopny uvědomovat a měnit se. Pokud se budeme 

vědomě vyvíjet a transformovat nemusí dojit k žádnejm katastrofám a krizím.“ 

Od pesimistů si lze přečíst pouze jeden příspěvek, který souvisí 

s Mayským kalendářem: „a co se týče poblouznění ohledně 2012, nevim jestli 

přímo 2012, ale tipuju ze se do pár let něco podělá, mám takový zvláštní pocit, 

poslední dobou se mi o tom i dost věci zda, asi bych úplně nespojoval výbuch 

sopky s koncem světa. Já dost věřim mayskýmu kalendáři a jeden z jeho 

vykladu je ten, ze se sluneční cykly mění s koncem kalendářních štítků a to se 

právě teď bude dít, neříkám, že hned jak to skončí, tak cela země vybuchne, ale 

rozhodně si myslim, ze pár věcí asi nedopadne dobře. Objevuje se zde 
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podezření na někoho, kdo jakoby „měl zájem na tom, všechno to tady poslat 

špatnym směrem a dostat to do krajní situace.“ 

Jednou z pesimistických představ je i ta, že se nestane nic: „Jsme 

připraveni na to, že žádný konec nebude, žádné snadné vysvobození z vlastních 

omylů? Není nikdo jiný než my sami, kdo si odžije vlastní karmu.“ 

Jasně formulovaných představ o tom, co se koncem roku 2012 stane, je 

v diskusi málo. Jednou z nich je přepólování Země: „no necháme se překvapit 

já věřím v přepólování Země zajímal sem se o to hodně a teď už vím že to je 

asi tak to nejpravděpodobnější co nás potká. Už brzy se uvidí co bude.“ A také 

„co se zřejmě stane je, že se otočí magnetické pole země. Mělo by se to stát 

kolem roku 2012 plus minus 3 roky. V té chvíli bude povrch země naplno 

vystaven kosmickému záření, celé to může trvat několik hodin až dní a to je 

onen známý armagedon.“    

Je fakt, že lidi, kteří věří na konec světa, jakoby se ho neobávali a věřili, 

že oni budou těmi, kteří přežijí. Jakoby si neuvědomovali, že můžou opravdu 

umřít. Ti, kteří si to zaslouží, přežijí. Považují se snad za ty, kteří přežijí? „Kdo 

dobře hraje, bude mu dobře pořád. ten kdo žije v klidu, míru a Lásce, nemá se 

čeho bát.“ 

 

Optimisté  

Optimistických předpovědí se v diskusi vyskytuje znatelně méně než 

těch pesimistických, nejsou tak konkrétní jako pesimistické. Většinou lidé 

neurčitě „cítí“, že „bude líp“, doufají v to, myslí si to.  

Nalezla jsem jedinou konkrétní představu toho, co se bude na konci 

roku 2012 dít, je to ale opět negativně vymezeno. Diskutující ví, co skončí, ale 

neformuluje už, co tímto datumem začne: „Pro mě jde o konec věštění 

budoucnosti a konec závazným dogmatům o minulosti. Konec poroučení větru, 

dešti. Konec víry v to, že hraní na burze je seriózní profese.“ 
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Opět záleží na nás všech, jak se budeme chovat, protože všichni 

„všichni máme moc ovlivňovat tento svět. a tím, že budeme skeptický jen 

předurčujeme to, co ani nechceme.“ „Já myslím, že 2012 nám všem přinese 

dobro do srdcí a životů.“ 

Není důležité, jestli má očekávání transformace nějaký racionální 

důvod, protože: „(datum 21.12.2012) už je natolik populární, že do něj 

rozhodně budou soustředěna různá očekávání, strachy a naděje obrovského 

počtu lidí. I kdyby to nemělo absolutně žádnou jinou příčinu, tenhle fakt 

zvyšuje pravděpodobnost, že se něco stane, nějaká změna.“ Někteří touhu po 

změně ostatních lidí dokonce mohou cítit: „Jinak k tématu- moc silně jsem 

cítil, kolik lidí vysílalo tu noc energii a kolik lidí chce změnu. Kdo meditoval 

nebo podstoupil nějakej psychedickej výlet, mohl to cítit.“ A „Mě čistě 

subjektivně přijde,, že více lidem dochází o čem je dnešní svět a do jakýho 

novodobýho otroctví jsme to zabředli, říkejme tomu třeba prozření 2012.“ 

Optimisté vidí v nadcházejícím dni možnost nového začátku spíše než 

konce světa.  

 

Víra diskutujících v transformaci 

 V souvislostí s transformací už mají diskutující jasnější představy. 

Přijde „konec světa, tak jak ho známe, spojí se vědomí a nevědomí, nastane 

akcelerovaná evoluce mysli/vědomí“. Podle jiných „země povýší o dimenzi, 

někdo převibruje výš a naopak pro někoho to bude znamenat úpadek“. 

„Transformace v podstatě spočívá v tom, že se člověk mnohem víc obraci k 

sobě, touží sám sebe poznat a přirozeně směřuje ke svobodě ve svých 

aktivitách.“ 

 Pro změnu je důležité, aby ji lidé „masivně očekávali“ a je jasné, že se 

„dotkne každého z nás“, nebude probíhat jen u lidí, kteří „jsou silně egoistický 

a negativně zaměřeni.“ Změna nenastane hned, může se to projevit až za         
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„x let“. Je zde jeden diskutující, který dokázal svoji víru vyjádřit v procentech: 

„mám pocit, že já tomu v současný době věřim z 99,9 %, ze se v roce 2012 

stane něco celosvětově převratnýho v evoluci vědomi. 0,1 % je když jsem 

slabý ve víře. Nevim tak nějak bych řekl ze s tím počítám.“  

Argumentem podporujícím transformaci je pro diskutující domnělý fakt, že se 

na datumu 21.12. shodlo nezávisle více zdrojů. „Každopádně na 2012 asi něco 

bude shodlo se na tom par civilizaci, Mayové, time wave zero je podle I-tingu a 

jedna astroložka mi říkala, že věk vodnáře podle astrologie začíná až 2012, ale 

to nevim jistě“ 

Jedním ze signálů, že se blíží transformace je zrychlování času: „takhle 

si myslim, že se to rozjíždí. Pozoruji kolem sebe i v sobě, že se všechno 

(vývoj) začíná urychlovat a to u mnoha lidí a bude se podle mě stále dále 

zrychlovat a to u více a více lidí“. 

  Transformace podle některých nemusí být vidět navenek. „I kdyby se 

nic vnějšího nestalo, řada lidí subjektivně vnímá proces změny v sobě, na 

kterém velmi aktivně pracují, a do té doby se ještě hodně změní - a to rozhodně 

změní realitu.“ 

 Dalším důkazem toho, že se něco opravdu děje, je dojem, že „lidstvo je 

moudřejší, čím je starší, není jenom teorie. Je to i statistika. Nedávno jsem četl 

v novinách, že podíl pachatelů vražd mezi mladými 18-25 let je nejmenší v 

historii. 

Transformace proběhne jen u někoho: „Přátelé, nač ta paranoia, ve 

skutečnosti se 21.12.2012 nestane vůbec nic. To důležité, co se děje, a co 

vyvrcholí k onomu datu, a pak bude pozvolna opadávat, je to, že díky 

proroctví, se sami probudí lidé, kteří se už probouzejí a urychlí si duchovně 

osobnostní rozvoj. 90 % populace o ničem neví, nebo na to nevěří, a ti budou 

stále žít své životy jako dosud ve světě který tu je. Hlavní poselství proroctví 
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21.12.2012 je tedy urychlení změny duchovního stavu těch, kteří se rozhodli už 

dál neotálet.“ 

 

Myšlenky hnutí New Age objevující se v diskusi 

Vyskytují se zde i hypotézy a myšlenky, které jsou blízké hnutí New 

Age, to obět dokazuje, že Fenomén roku 2012 má v tomto hnutí kořeny. Jsou 

to, hypotéza Gaia, důraz na vlastní potenciál, víra v to, že my sami se můžeme 

stát stvořiteli, snaha o dosažení rovnováhy, kritika materialismu a Fenomén sté 

opice99.  

„Země si sama nejlépe uvědomí až lidi k ní začnou hledět s úctou, více 

na ní myslet, chovat se ohleduplněji a to asi zjevně bez toho, aniž bychom ji 

zdevastovali, bohužel, tohle už ani není o polaritě, ale o blbosti a mamonu lidí, 

materialismu atd.“ „Není to tak, jak má být a Gaiu už to nebaví.“ „Země a vše 

co je na Zemi je jeden velký organismus, který není izolovaný od zbytku 

vesmíru. Jakékoliv změny se budou propagovat nejenom na fyzické objekty ale 

i na všechno živé.“ 

„Bude konec téhle civilizace, tak jak ji známe, s kořistnickým 

paradigmatem (vykořistit co nejvíc "pro sebe" za každou cenu), s centrální 

kontrolou a přinucováním jiných lidí k čemusi, s technologiema, které bolí a 

ničí život.“ 

„Kapitalismus zničí sám sebe, protože vytváří nerovnováhu, jako 

předešlé systémy.“ „Chce to nějaký přístup, ve kterém bude vyvážená 

racionalita i emoce, který bude přirozený, apod.“ 

                                                 
99 Tato teorie byla zpopularizována Rupertem Sheldrakem (anglický biochemika a fyziolog 

rostlin, který inspiroval hnutí New Age). Tvrdí v ní, že byl mezi opicemi na určitém ostrově 
vypozorován určitý jev. Opice začali provádět novou činnost, pokud počet těchto opic dosáhl 
stovky, činnost se rozšířila mezi opice na vzdáleních místech ostrova a na jiných ostrovech, 
tedy tam, kam se nemohla informace o činnosti dostat běžnou komunikací mezi opicemi, či 
nebylo možné ji odpozorovat. 
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„Já bych řekla, že náš úkol je opravdu stát se těmi stvořiteli, používat 

sebe sama k tomu, abys byl schopen sám řídit svůj život a přicházelo k tobě to, 

co s tebou bude souznít a tím tě i naplňovat.“ 

„Každý jednotlivec je tvořitelem svého vlastního života, svojí reality, 

ve všech oblastech. toto tvoření vychází z hlavy - z myšlenek, pocitů, systémů 

víry. lidi se naučí myslet tak, aby žili jak chtějí. zda člověk bude zdravý nebo 

nemocný, šťastný nebo smutný, zajištěný nebo nezajištěný, a tak dále. Toto 

všechno pro člověka zlatého věku bude volbou.“ 

Na Fenomén sté opice naráží příspěvky: „Věřim tomu pohledu na věc, 

který říká, že pokud se dostatečně hluboce změní dostatečné množství 

konkrétních lidí, stane se něco i s celkem. Nevim, jak se to má stát, v tomhle 

ohledu se dá jen spolehnout na síly větší než my a snažit se důvěřovat 

vesmíru.“ A „myslim, ze teď a tady probíhá rychlý růst globálního vědomí a 

2012 může byt předpověď určitého skoku - kritické hranice "osvícenějších" 

lidí, kdy se "světlo" rozšíří do celé společnosti a tim odstartuje novou etapu 

lidstva – zlatý věk“. 

„Příliš mnoho čarodějů a šarlatánů nejrůznějšího zrna bylo příčinou 

nástupu tvrdého materialismu a vědy. Teď jsme v situaci, kdy příliš mnoho 

materialismu nás vede zpět k duchovnosti, ale ponechme si prosím to dobré, co 

nám věda a rozum dávají.“ 
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4.2 Shrnutí  
Během deseti let existence této diskuse se její charakter příliš nezměnil. 

V průběhu její historie se objevovali skeptikové a lidé doufající ve změnu ve 

víceméně vyrovnaném počtu. V diskusi jsou více „slyšet“ kritici fenoménu, 

avšak není tomu tak proto, že bych jich bylo více. Tento dojem vzniká díky 

tomu, že kritikové a skeptikové často prosazují své postoje důrazněji, mnohdy 

za použití ostřejších slov. Diskutující opakovaně zabředávají do debat o 

fyzikálních jevech, biologii a nejnovějších teoriích z různých oblastí vědy. 

Z naprosté většiny příspěvků lze vyčíst nespokojenost se současným stavem 

světa. Především je zde kritizováno ničení životního prostředí, konzumní 

způsob života, hon za bohatstvím, nerovnováha mezi materialismem a 

duchovnem a duchovní prázdnota. Kritika materialismu, která je tolik typická 

pro hnutí New Age, je linií, která spojuje naprostou většinu příspěvků.  

Zdá se, že většina diskutujících se domnívá, že stav světa je 

neudržitelný, a že musí nastat změna. Část z nich věří a doufá ve schopnost 

obyvatel Země nastalou situaci změnit. Druhá část v to nedoufá a bere 

zodpovědnost za vše špatné částečně na sebe. Jde jim především o to, aby byl 

viník (mnohokrát je jím lidstvo, naše civilizace, méně už „ti nejmocnější“) 

nalezen a potrestán.  

Mayský kalendář je důležitý více pro lidi, kteří věří v transformaci. U 

pesimistů se odkaz na konec cyklu objevuje pouze jednou. Tato skupina vidí, 

že se svět řítí do záhuby bez vztahu k jakémukoliv „konci kalendáře“. Je znát, 

že všichni diskutující se nechali inspirovat nejrůznějšími teoriemi, nad kterými 

si ovšem povětšinou dokáží udržet nadhled a odstup. 
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Závěr 
 Hlavním cílem mé práce bylo srozumitelně čtenáře seznámit 

s Fenoménem 2012 a usnadnit mu orientaci v nepřeberném množství 

informací, představ a teorií pojících se k tomuto roku. Druhým cílem bylo, 

nastínit čtenáři jednu z podob daného fenoménu. 

Nebylo možné zpracovat všechny názory a představy, na které jsem 

narazila, protože platí, že co člověk, to vlastní vidina budoucnosti. Čtenáři jsem 

proto nastínila jen ty nejvýznamnější a nejpopulárnější autory, případně autory, 

kterými se zabývá zkoumaná diskusní skupina na Nyx.cz. Myslím, že pro 

utvoření základní představy o Fenoménu roku 2012 probraní autoři zcela 

postačují.  

V první kapitole jsem se zaměřila na mayskou civilizaci, její pojetí času 

a především na kalendář, který, jak se ukázalo, jednoduše skončit nemůže. 

Mayský kalendář dal pouze počáteční impuls k vytvoření obrovského 

fenoménu. I sami diskutující v klubu 2012 na Nyx.cz se na Mayský kalendář 

odkazují velmi zřídka. Druhá kapitola, která se věnuje New Age, ukázala, že 

společnost byla v podstatě na příchod Fenoménu roku 2012, díky zmíněnému 

hnutí a jeho myšlenkám, dobře připravena. Zmiňuji se v ní o úplných 

počátcích, ve kterých byly myšlenky daného hnutí formulovány a také o 

období, které bylo pro dané hnutí přelomové. Uvedené myšlenky jsou 

současnému přemýšlivému člověku blízké a nabízejí inspiraci a prostor pro 

očekávání  změny v lepší svět.  

Je důležitým faktem, že obě hnutí, jak hnutí New Age, tak hnutí 

utvořené okolo Fenoménu roku 2012, jsou hnutími změny, po které dnes mnozí 

touží. Třetí kapitola je věnována autorům, myšlenkám, počátkům a současnosti 

samotného Fenoménu roku 2012. Největším problémem bylo sehnat informace 

o současných Mayích, protože se v tomto prostředí nachází velké množství 
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podvodníků, kteří proklamují svůj vymyšlený mayský původ, či jsou dokonce 

schopni o sobě tvrdit, že jsou vtělením určitého mayského boha, proto tato 

kapitola neobsahuje tolik informací, kolik by mohla po delším průzkumu 

čtenáři předat. Poslední kapitola se opět věnuje jednotlivým autorům, ovšem 

tyto autory hodnotí očima diskutujících lidí na komunitním internetovém 

serveru Nyx.cz. Doufám, že si čtenář utvořil ucelenou představu o tom, jaká 

může být jedna z podob Fenoménu roku 2012.  

 Práce s příspěvky na internetovém serveru Nyx.cz pro mě byla v celé 

práci nejtěžší. Písemný projev člověka je ochuzen o intonaci, řeč těla a nebylo 

možné si některé podstatné věci upřesnit. Příště bych preferovala formu 

rozhovoru s jednotlivými stoupenci hnutí utvořeného kolem Fenoménu roku 

2012. 

 Jistým faktem, který z práce vyplynul, zůstává, že Fenoménem 2012 je 

v současnosti fascinováno velké množství lidí. Někteří doufají ve změnu a také 

se objevuje mnoho těch, kteří jsou čistě zvědaví na to, co se stane. Obrovský 

zájem o tento fenomén zároveň vypovídá něco o stavu naší společnosti. 

Dokazuje, že existuje mnoho lidí, kteří opravdu pociťují duchovní prázdnotu, 

jsou nespokojení se svým životem a současným stavem světa a cítí, že je na 

tomto světě něco špatně. Mnoho z nich hledá cestu, po které by mohlo jít. 

Konvenční náboženství nebo věda už některým nemůže dát odpověď na 

otázky, které si kladou, hledají proto různé alternativní formy náboženství a 

Fenomén roku 2012 je pro mnohé jednou z těchto cest. Fenomén roku 2012 

může každému z hledajících něco nabídnout. Jedna věc je jistá: každý člověk, 

který je Fenoménem 2012 nějakým způsobem ovlivněn, si k tomuto velkému 

tématu utváří svůj vlastní přístup a postoj. Doufám, že práce čtenáři pomohla 

k utvoření objektivnějšího pohledu na věc. 
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