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Rok 2012 pohledem dětí

Podle mayského kalendáře a nesporných vědec-
kých fakt se naše Sluneční soustava, zejména Země, 
navrátí v prosinci roku 2012 do svého galaktického 
centra. Zatímco letíme vesmírem ke svému počáteč-
nímu jádru, vstupujeme do fotonového pásu a Zemi 
se dostává více světla než za posledních dvacet šest 
tisíc let.

Do svého galaktického centra se vracíme přesně 
každých dvacet šest tisíc let. Jak jasnovidci, tak vědci 
potvrdili, že tyto cykly často přinášejí na Zemi změny 
jako například extrémní počasí, zemětřesení či posun 
pólů. To znamená, že Země doslova změní svou po-
zici z pozice vzpřímené, na niž jsme zvyklí, a zcela 
se otočí, jako kdyby udělala salto. Jih se stane seve-
rem a naopak. Když k tomu dojde, změní se celkové 
klimatické a elektromagnetické vlivy na Zemi. Často 
v takových případech nadejde doba ledová. Zemská 
kůra se hýbe, aby si Země zachovala rovnováhu.

Kvůli těmto druhům událostí mělo lidstvo již mno-
ho nových začátků. Občas nepřežil nikdo, občas jen 
někdo. A tito lidé byli novým počátkem lidstva.

Pro mě je rok 2012 počátkem nového věku a úsvi-
tem lepších zítřků. Jistě, na Zemi dojde ke změnám, 
nicméně k těm dochází již od úsvitu všeho stvoření. 
Tak si to uvědomme. Kdo si myslíme, že jsme, po-
kud věříme, že Země pozastaví svou evoluci jen pro-
to, že jsme se rozhodli ji obývat? Nicméně můžeme 
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ovlivnit, jak bude tato evoluce vypadat. My všichni 
jsme součástí žijícího organismu, většího celku. Kaž-
dá myšlenka, každý čin a každá část energie, kterou 
vydáme, komunikuje univerzálně a mění realitu. Ta-
kovou máme moc. Představte si, jaké by to bylo, kdy-
bychom byli všichni na stejné vlně. Mohli bychom 
zcela změnit své zážitky a zkušenosti zde na Zemi. 
Jen si to představte.

Co se týče změn na Zemi, ke kterým může dojít 
kolem roku 2012, zuří mnoho spekulací. Někdo věří, 
že tato událost přinese zánik lidstva, jak bylo předpo-
vězeno v Bibli. Zdá se, že lidstvo je z nějakého důvo-
du posedlé myšlenkou na svůj zánik.

Myslím si, že tento strach je naší původní základ-
ní vzpomínkou, či souborem vzpomínek, které máme 
zakódovány ve svých buňkách. Jde o vzpomínky  
na dobu, kdy došlo k zániku většiny lidstva. Máme 
v sobě tento vnitřní strach, že k tomu opět dojde. 

Někteří lidé mají pocit, že události v roce 2012 bu-
dou dimenzionálním posunem. Ostatní si ani neuvě-
domují, že by mělo k nějakým událostem v roce 2012 
dojít, či o tom nejsou přesvědčeni. 

Jsou podobně jako v případě Y2K (roku 2000)  
a při dalších podobných událostech rok 2012 všechny 
tyto spekulace pouze přehnané? Nebo je na nich něco 
pravdy? Mnoho z dětí nechtělo na tuto otázku za žád-
nou cenu odpovědět. Bylo to proto, že nevědí, k čemu 
dojde, nebo právě proto, že vědí? To ukáže jen čas! 
Ty, které odpověděly, měly na celou věc naprosto jas-
ný pohled.
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Otázka: Co si myslíš o změnách, jež nastanou 
v roce 2012? Přehánějí to lidé, nebo opravdu zaži-
jeme velké změny? Pokud ano, jaké změny vidíš?

Nicholas: Pojďme hovořit o harmonii! Pojďme ho-
vořit o Zemi a její existenci. Po miliony let existuje 
svět v jedné projevené formě. 

Nyní se svět mění. Tím mám na mysli, že se mění 
jeho vibrační energie na takovou, jakou lidstvo ještě 
nezažilo. Než se začnete smát, dovolte mi, abych vy-
světlil, jak to vlastně myslím. Země nyní zažívá pře-
měnu ke světlu, jenž je zcela jiné než ta hustá energie, 
již Země pociťovala doposud. Můžeme poznat, že 
k něčemu takovému dochází, pokud se sami spojíme 
se světlem ve svém těle. 

Jelikož je Země zrcadlem našeho bytí, změny  
na Zemi se přímo vztahují také ke změnám v nás 
samotných. Až k nim dojde, budeme muset naslou-
chat, jelikož pro nás mají vzkaz, abychom si dávali 
dobrý pozor na to, co je správné. Až ucítíme pohyb  
od husté energie k té lehčí, musíme si položit otázku: 
O čem je tento posun? Může to být tak prosté? Může 
být pravda, že skrze posun ve fyzickém světě dochází 
také k posunu a změnám ve vědomí? Nebo je tomu 
naopak?

Žádám vás, abyste dávali velký pozor, protože ji-
nak si nepovšimnete našeho posunu k lehkosti a svět-
lu, až k tomu dojde. Pouze tím, že budeme posun po-
zorovat, vytvoříme více lehkosti a světla. 

Dovoluji si tvrdit, že nám to může pomoci objevit, 
na jakém místě chceme žít. 

Místo toho, abychom se soustředili na to, co je ru-
šivé − například na nedostatek a na to, že není vše 
tak, jak chceme, ať již jde o nedostatek míru, lásky či 
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dokonalého řádu v přírodě − a místo toho, abychom 
těmito negativními myšlenkami vytvářeli svou reali-
tu, zkusme vidět vše takové, jaké si to přejeme. Po-
tom vytvoříme více lásky, míru a dokonalého řádu 
v přírodě.

Otázka: Je rok 2012 důležitý pro lidstvo a náš 
svět? Nebo to lidé celé příliš zveličují? 

Babička Chandra: Ano, je to důležité, jelikož jde 
o dimenzionální posun. Lidstvo jím již jednou, kdysi 
dávno, prošlo. 

Jude: Rád bych začal jednou svou vizí o vzniku 
Země. Země byla obydlena dušemi. Ty sem byly po-
slány z ostatních planet, aby se připojily k duším, jež 
již byly na Zemi. 

Šlo o galaktický experiment, který měl ukázat, zda-
li spolu mohou rozdílné rasy, jež jsou přítomny v celé 
galaxii, obývat novou Zemi, aniž se ego či svobodná 
vůle postaví do cesty jejich mírumilovnému soužití. 
Na počátku nebyla osa Země vůbec nakloněná. To 
znamenalo, že slunce svítilo na celou planetu rovno-
měrně a roční doby nebyly tudíž tak různorodé, jako 
jsou nyní.

Země byla tvořena převážně vodou. Poté začal 
první z mnoha dvaceti šesti tisíciletých cyklů. Vesmír, 
v němž se nalézáme, se otáčí kolem galaxie každých 
dvacet šest tisíc let. Každých dvacet šest tisíc let se 
navrátí do galaktického centra, v němž byl stvořen.

Viděl jsem toto centrum jako žhnoucí pole elektro-
nů a protonů a dalších atomických energií, jež se po-
dobají polární záři. Při přibližování k tomuto galak-
tickému centru dochází ve fyzickém světě a ostatních 
dimenzích, mezi něž patří také osobní realita každé 
lidské bytosti, k mnoha úkazům. 
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Země vysílá svým obyvatelům interní zprávy. Tou 
hlavní, již jsem zachytil, je rada, abychom se drželi 
daleko od vody. Od jakéhokoliv druhu vody. Od řek, 
moří, jezer a hlavně oceánů a pobřeží. Několikrát mi 
byla ukázána mapa Spojených států. Na každé z těchto 
map bylo vždy méně země a více vody. K tomu dochá-
zí, jelikož máme na Zemi nadbytek nevyužité energie 
a ta si díky zákonu přitažlivosti přitahuje stále další. 

Spolu s těmito informacemi jsem obdržel také 
zprávu, že musíme zužitkovat tento nadbytek ener-
gie. Musíme ji použít k nápravě všech následků naší 
destruktivní činnosti, kterou jsme napáchali za celou 
dobu naší existence na Zemi. Hlavně se to vztahuje 
na průmyslovou revoluci, jelikož tehdy jsme opravdu 
začali zneužívat Zemi, naši matku.

Na této mapě jsem viděl, že byly řekou Connecticut 
od pevniny odříznuty státy Vermont, New Hampshire 
a Maryland. V této řece se nachází prasklina, jež se 
rozšíří a voda z řeky poté zatopí celé své okolí. Tím 
dojde k odříznutí výše zmíněných států od hlavní ob-
lasti Spojených států. Poloostrov Cape Cod bude pod 
vodou, stejně jako velká část města Bostonu a střed 
státu Massachusetts.

Většina východního pobřeží bude pod vodou, stej-
ně jako Florida a části Texasu a zbytku jihovýchodní-
ho pobřeží. Řeka Mississippi přeteče a zúrodní zemi 
ve svém okolí. Podobně jako to jednou za dekádu činí 
například řeka Tigris a jiné velké řeky. Kvůli našim 
uměle vytvořeným hrázím a vodním regulacím k to-
mu nedošlo již dlouho. Kvůli této potopě vznikne ve 
středu Spojených států velká zavodněná oblast. Do-
stat se z jedné strany na druhou bude možné pouze na 
námořních plavidlech. Samozřejmě že budou úseky, 



192

MEG BLACKBURN LOSEY, MSCD., PHD.

kde k tomu postačí i menší plavidla, stejně jako bu-
dou úseky, kde se nebude vůbec možné dostat z jedné 
strany na druhou. 

Co se týče západního pobřeží, viděl jsem, že ke změ-
nám dojde především ve státech Kalifornie a Oregon. 
Hluboká oblast Oregonu se změní na velkou zátoku. 
Na pobřeží Kalifornie dojde ke spoustě zemětřesení, 
jež způsobí odpadnutí velké části pobřeží. Bude se to 
podobat současnému stavu poloostrova Baja v Kali-
fornii, až na to, že takto to bude vypadat po celé délce 
Kalifornie. Jelikož jsou mé vize velice jasné a přesně 
ukazují, k čemu kde dojde, snažím se vytvořit mapu 
všech těchto změn. 

Ve Spojených státech nicméně existuje jistá bez-
pečná zóna, a ta mě k sobě volá, abych se tam pře-
stěhoval. Tímto místem je Sedona ve státě Arizona. 
Plánuji se tam přestěhovat, až již nebudu moci toto 
volání snést. Měl jsem vizi, že to bude kolem roku 
2011. Do této oblasti se bude ve stejné době stěhovat 
spousta lidí, jelikož Země vysílá stejnou zprávu mno-
ha klíčovým jednotlivcům, kteří budou během obrov-
ských změn, k nimž dojde, lidstvu nápomocní. 

Dále také dojde ke změně oběhu Golfského prou-
du. Začne svou cestu podél východního pobřeží. Poté 
se stočí směrem k Velké Británii, nicméně poté se sto-
čí na jih a bude kopírovat pobřeží Afriky. Pak se stočí 
směrem k Jižní Americe a poteče kolem jejího pobře-
ží. Celý tento kruhovitý oběh bude o hodně kratší, než 
je v současnosti, tudíž bude voda v Golfském proudu 
každým rokem teplejší. To bude z části způsobeno také 
globálním oteplováním a táním polárních ledovců.

Viděl jsem, že za několik let mine Zemi veliká ko-
meta. Poté dojde k naklonění zemské osy, což způso-
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bí, že elipsovitý oběh Země kolem Slunce se podstatně 
změní. Pak se toto naklonění opět uvolní a Země se 
začne mírně kývat, čímž se rozkýve také její elipso-
vitá dráha kolem Slunce. To může mít neblahý vliv  
na magnetická pole na Zemi, stejně jako na naši vzdá-
lenost od Slunce. 

Bylo mi ukázáno, že Mars se kdysi nalézal tam, kde 
je nyní Země a že Země se nalézala na místě Venu-
še. Tato vize mi ukázala, že Mars byl jednou obydlen  
a plný života. Právě vzdálenost planety od Slunce to-
tiž umožňuje zázrak vzniku života. Mars je nyní pro 
život příliš horký a také Země se jednou dostane příliš 
blízko ke Slunci. Kometa, o níž jsem se zmínil, značně 
toto přiblížení urychlí. Jednou bude vnímajícími by-
tostmi obydlena Venuše.

Co mohou udělat lidé, aby byli při těchto energe-
tických změnách užiteční? Mohou meditovat o pozi-
tivních změnách. Použijte energii ke společné tvorbě 
takové Země, jaká měla vzniknout původně. Přesvěd-
čení a víra společného vědomí se musí změnit tak, aby 
odrážely osobní a individuální realitu, v níž bychom 
všichni rádi žili, až to všechno skončí. K tvorbě nové 
Země dojde jedině díky přeměně nadbytečné zemské 
energie. Pokud ji nezačneme využívat, ona využije nás 
a s největší pravděpodobností přemění mnoho pozem-
ských oblastí na vodu či lávu. Až se budou přibližovat 
výše popsané změny na Zemi, bude docházet k mnoha 
zemětřesením, vulkanickým erupcím, hurikánům, tor-
nádům a dalším přírodním katastrofám. Vyskytnou se 
i v oblastech, kde se nikdy dříve nevyskytovaly. 

Ve Spojených státech a na celé planetě bude do-
cházet k tornádům na místech, kde nikdy předtím 
nebyla. Musíme použít tuto energii k pokroku lidstva  
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a své duše, stejně jako k pokroku Země jako entity. 
Pokud tak učiníme, díky této pozitivní přeměně pře-
žijeme a budeme prosperovat ještě dlouho poté, co 
všechny změny pominou. Poučíme se ze své minulos-
ti a navždy si zapamatujeme, že máme používat in-
formace obsažené v naší duchovní paměti, abychom 
mohli zde na Zemi vytvořit ráj, o němž se zmiňuje 
většina náboženství. Budeme spolu navzájem dobře 
vycházet, nicméně musíme s pomocí pozitivních me-
ditací a myšlenek využít většinu této nadbytečné ener-
gie k tomu, abychom společně tvořili a abychom jen 
při těchto změnách tiše nestáli stranou a zranění!

Viděl jsem ve své vizi, že dojde také k nějakým po-
zitivním změnám. Například ke vzniku škol, v nichž se 
budou vyučovat znalosti daleko přesahující nábožen-
ství. Bude se zde vyučovat o evoluci a neustále pokra-
čujícím vylaďování vesmírných cest duší.

V současnosti se probouzejí jistí klíčoví lidé a opě-
tovně získávají a upamatovávají se na všechny své pře-
dešlé životy. Dochází k tomu proto, aby mohli využít 
veškeré své schopnosti ze svých minulých životů v tom-
to uvědomělém stavu a aby mohli být při nadcháze-
jících změnách co nejvíce nápomocní. Ve většině pří-
padů dochází k tomuto probouzení formou duchovního 
cestování při spánku ve fázi REM*. Přesně tak jsem si 
své uzdravování na duchovní úrovni začal uvědomovat 
i já. 

Blíží se k nám zásadní změny a my se na ně bě-
hem těchto duchovních cest připravujeme. Já osobně 

* REM je zkratkou pro rapid eye movement čili rychlý pohyb očí. 
Jde o fázi spánku, kdy člověk nejvíce sní − pozn. red.
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již nějakou dobu cestuji se svým vědomím na místo, 
kde se ocitám v kruhu bytostí, které se vůbec nepodo-
bají lidem. Je tam tolik rozličných druhů, že je veli-
ce obtížné to celé popsat. Všichni sedáváme v kruhu  
a meditujeme. Přitom spolu hovoříme telepaticky. Zá-
roveň se účastníme zasedání jakési rady. 

Informace, o nichž diskutujeme, a akce, jež  
na těchto zasedáních plánujeme, jsem již vysvětlil 
v jedné z předchozích kapitol. Je toho mnohem více  
a nedokážu si detailně na vše vzpomenout, nicméně 
základní poselství praví, že vše, co se nyní nalézá 
zhruba 1066 metrů nad mořem, se stane novým po-
břežím. Další poselství praví, že ještě stále můžeme 
změnit tyto události na něco pozitivního a kreativní-
ho, ne destruktivního. 

Předpovězěné změny na pobřeží Spojených států, k nimž dojde  
v roce 2012. Předpověděl Jude DeCoff (©Jude DeCoff, 2007)
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