
 

 

WPROWADZENIE 
 

   Według proroctw: w 2012 roku miał nastąpić kataklizm, który miał zniszczyć życie na 

Ziemi.  Rozpocząć miał silny wybuch na Słońcu (protuberancja), który miał odwrócić biegu-

ny magnetyczne Ziemi, wskutek czego miało zginąć wiele miliardów istnień. Początkiem 

miał być dzień 21 grudnia 2012 roku, na której to dacie kończy się (według niektórych bada-

czy) kalendarz Majów. Nic strasznego jednak się nie wydarzyło. 

   Straszenie ludzi „końcem świata” (takim lub innym) to problem stary jak świat. Nasila się 

zwykle przed przełomami, zwłaszcza tysiącleci. Niektórych to śmieszy, innych „kreci”. Nie 

mogą się wprost doczekać aż coś się stanie – żeby móc powiedzieć: a nie mówiłem, a nie 

ostrzegałem. 

   Każdy zachowuje się w danym miejscu i czasie tak, jak ma się zachować – to jest: jak mu 

dyktuje i pozwala jego własne pole działania (Przeznaczenie, natura, aranżacja życia – jak kto 

woli). Nie należy więc się tym za bardzo przejmować, ani pytać: co czynić? Należy raczej 

pytać: Czy można coś uczynić? – zakładając, że kataklizm (taki lub inny) rzeczywiście nad-

chodzi – bo kataklizmy (większe lub mniejsze) na Ziemi się zdarzają. Odpowiedź brzmi: nie-

wiele. Każdy (a w zasadzie każde ciało) może uczynić tylko to, co ma i może  uczynić w da-

nej chwili, miejscu i czasie (opisuje to symbolicznie horoskop radix [narodzin] i portret nu-

merologiczny).    

   Z doświadczenia wiemy, że nawet z niewielkimi kataklizmami – takimi jak lokalna po-

wódź, wichura, pożar czy trzęsienie ziemi – sobie nie radzimy. A co tu mówić o zagładzie, 

trzęsieniach ziemi, tsunami itd. 

    Wszelkie katastrofy są poza naszą skuteczną prewencją. Jesteśmy przez nie zaskakiwani i 

gnębieni. Zdarzają się, niszczą i przemijają. Wszystko zdarza się tak, jak ma się zdarzyć, w 

określonym miejscu i czasie, z ściśle określonymi skutkami, i nie można tego ani w pełni 

przewidzieć, ani temu zapobiec. Przewidzieć udaje się nielicznym, w sprzyjających okolicz-

nościach i czasie, w ograniczonym zakresie. Dokładne miejsce i zakres zniszczeń są trudne do 

przewidzenia. Wszystkie nasze tzw. działania (to znaczy czynności ciała) są działaniami stan-

dardowymi, mechanicznymi, nam przeznaczonymi, możliwymi do wykonania tylko w danym 



miejscu i czasie, w określonym zakresie. Nie są to  więc stricte nasze działania (jesteśmy ma-

rionetkami świata), lecz działania Maji: iluzorycznej energii Pana i jej mechanicznie działają-

cych sił: „holograficznego DVD Boga”,  w którym doświadcza On swych wiecznych rozry-

wek; mechanicznego przejawienia Absolutu, czasoprzestrzennej projekcji.    Każdy ma tu 

swoje Przeznaczenie, czy nam to się podoba, czy nie, i musi go doświadczać, modląc się lub 

nie, według upodobań, i  próbując się gdzieś skryć lub nie. Reszta jest jak w kinie. 

   „Końców świata” było już wiele. Były to końce początków o różnym (lokalnym lub global-

nym) znaczeniu, w krótkich i długich cyklach. Bo życie z cyklów jest złożone – a więc z po-

czątków, środków [okresów względnie stałego rozwoju, stabilności, dojrzewania] i końców [o 

różnych wymiarach i skalach]), czyli z okresów manifestowania się „małych światów” w 

„dużych”, małych i dużych stworzeń i pralayi (zniszczeń), jak mówią Hindusi.  Wszystko, co 

ma swój początek, ma również swój koniec, a więc także przód (+) i tył (–), określony po-

ziom, plusy i minusy, wzloty i upadki, itd. Im większy przód, tym mniejszy tył, i odwrotnie.  

   Badajmy więc początki (radixy narodzin) − one wskażą nam końce.  

   Wszystko manifestuje się w ściśle określonym miejscu i czasie, trwa przez pewien czas 

(dłuższy lub krótszy), rozwija się (dojrzewa), a następnie wraca do stanu niezamanifestowa-

nego (ulega destrukcji, przemianie). Dotyczy to całego stworzenia, także Ziemi. Mamy więc 

do czynienia z nieustającymi początkami i końcami, stworzeniami i unicestwieniami, dłuż-

szymi i krótszymi okresami (cyklami) trwania czegoś (jakiegoś określonego bytu, mniejszego 

świata w większym): maszyny w zakładzie, zakładu w mieście, miasta w państwie, państwa w 

Unii Europejskiej, Unii Europejskiej na kontynencie, kontynentu na Ziemi, Ziemi w Układzie 

Słonecznym, Układu Słonecznego w Galaktyce, Galaktyki w Metagalaktyce, Metagalaktyki 

we Wszechświecie itd.) – w makro- i mikroskalach. Wszystko ma charakter cykliczny, sinu-

soidalny, rozwojowo-destrukcyjny („wdech” i „wydech”), tymczasowy. W wieczności bo-

wiem nic nie ginie, a jedynie ulega przekształceniu, by zamanifestować się na nowo, w lep-

szej lub gorszej formie, w nowym wcieleniu i cyklu tworzenia, trwania i przemijania. Pomału 

i naukowcy to odkryją, a nawet będą się uważali za pierwszych, choć mędrcy mówią to od 

dawna.   

   Patrząc na Wszechświat, prawie go nie widzimy. Widzimy tylko mały jego fragment – w 

sposób, jak wyglądał przed milionami lat. Bo w każdej chwili jest on inny i nie można go w 

całości zobaczyć (mimo iż wydaje się statyczny i niezmienny).  Jest to coś tak niewyobrażal-

nie wielkiego, że nie można tego sobie nawet wyobrazić. I w dodatku ciągle się zmienia (w 

zakresie tożsamości, pola działania, struktur, rozkładu energii, wibracji, ruchów, ekspansji, 

składu podstawowego, kwarków, elektronów, atomów, molekuł, komórek, układów komórek, 



ciał, organizmów, struktur złożonych, planet, układów planetarnych, gwiazd, galaktyk, meta-

galaktyk itd.). To tak, jakby ktoś zwolnił projekcję gigantycznego filmu tak bardzo, że 

wszystkim by się wydawało, że obraz stanął w miejscu. Po dłuższym okresie zobaczyliby  

jednak, że się porusza, a nawet (żyjąc w wieczności) mogliby zobaczyć jego koniec. Trzeba 

byłoby na to czekać jednak wiele miliardów lat.  

   Gdy się nad tym zastanawiamy, dochodzimy do wniosku, że w sensie wizualnym czegoś 

takiego jak jednorodny Wszechświat w ogóle nie ma. Nie ma także prawdopodobnie jego 

początku i końca, a jedynie okresowe manifestacje i unicestwienia, po których następują ko-

lejne „Wydechy” i „Wdechy”. Istnieją więc tylko różne stany istnienia tego, co nazywamy 

Wszechświatem, a czego do końca nie rozumiemy i zrozumieć ani poznać nie możemy – co 

manifestuje się jak gigantyczny wielowymiarowy hologram, zaaranżowana czasoprzestrzeń, 

„DVD Boga”. W tym gigantycznym Wszechświecie są różne początki i końce (metagalaktyk, 

galaktyk, gwiazd, planet, księżyców, asteroid, komet, istot żywych, struktur materialnych na 

Ziemi, cząstek, komórek, molekuł, atomów, kwarków i najmniejszych cząstek). Każdy z tych 

bytów ma swój zaplanowany początek i koniec, który nadchodzi z atomową precyzją (skutki 

zawarte są w przyczynach). Te nie kończące się manifestacje początków i końców różnych 

bytów (w różnych skalach) ciągle się zdarzają (często i nieczęsto, w małych i dużych skalach 

czasowych i cyklach, w Kosmosie i na Ziemi). Po końcu jest początek, a po początku koniec 

(destrukcja, pralaya, zwinięcie, wdech, zapadnięcie, rozpłynięcie, kolaps itd.).   

   Zastanawiając się nad „początkami” i „końcami”, trzeba wiedzieć, o początku i końcu ja-

kiego bytu mówimy. Bo jest ich niezliczenie wiele.  Wszystko, co  ma swój początek, ma 

również swój koniec, abyśmy mogli poznać środek (względnie stabilny okres rozwoju i doj-

rzewania bytu), który jest najważniejszy (prawda jest pośrodku). Bytami bowiem (w każdej 

skali) rządzą prawa (na Ziemi prawa przyrody [np. Prawo Trzech Sił, Prawo Oktaw, prawa 

fizyczne, chemiczne, matematyczne itd.], prawa państwowe, moralne, zwyczajowe, plemien-

ne itd.). To jest ten wszechświatowy Bóg (Demiurg, mechaniczne przejawienie Mądrości, 

Woli i Działania), zarządzający wszystkim. Ma on swe różne moce, oblicza (osobowe, zloka-

lizowane i bezosobowe) i przejawienia.   

   O jakim końcu, jakiego świata (który miał nastąpić 21.12.2012 roku [lub po tej dacie]) mó-

wili Majowie, Egipcjanie i prorocy – do końca nie wiemy. Kłócić się o to nie ma sensu – po-

dobnie jak nie miało sensu przed 2000 rokiem, kiedy to też miał nastąpić „koniec świata”. 

Raczej powinniśmy przyjąć, że kończy się kolejna z dwunastu ziemskich er, zwanych wieka-

mi, miesiącami precesyjnymi, światami lub słońcami, po której nastąpi nowa era, o cechach 

odpowiadających określonej fazie Zodiaku i kolejnej liczbie cyklu. Tego uczy nas historia, 



astrologiczna obserwacja i doświadczenie. Czy erę tę nazwiemy Erą Wodnika, czy Piątym 

Światem (Słońcem), jak nazywali ją Majowie – nie ma większego znaczenia. Kończy się ko-

lejny „holograficzny ziemski film” zwany Erą Ryb, Czwartym Światem, i rozpoczyna nowy – 

zwany Erą Wodnika, Piątym Światem. Przyjrzyjmy się temu dokładniej.   

   Jak informuje nas astronomia i astrologia, ery trwają (z okresami buforowymi) 2144 lata 

każda. Przełomy er są podsumowaniem mijającej ery, bilansem, oczyszczeniem i przygoto-

waniem do ery następnej. Cykl dzieli się na podcykle, okresy, lata i miesiące, wynikające z 

podziału znaków na dekanaty, dekanaty dekanatów, dwadasamsy, stopnie, cykle planetarne i 

liczbowe.  

   Obecnie wchodzimy w Erę Wodnika, Piąty Świat Majów. Jesteśmy więc (co wskazuje 

Punkt Precesyjny Ziemi) blisko końca znaku ery (znaku Wodnika), na końcu jego trzeciego 

dekanatu i dwadasamsy (Waga, Koziorożec), w okresie przełomu. Możemy więc analizować  

co nas czeka i „podglądać” przyszłość.  

   Analizując znak Wodnika i „wstawiając” astrologię w lata możemy powiedzieć, że przez 

pierwsze 667 lat Nowej Ery (dekada I) dominować będzie świat Wagi i Wenus („zabarwiany” 

przez kolejne okresy ok. 167 lat (kolejne dwadasamsy) światami Koziorożca, Strzelca, Skor-

piona i Wagi). Później przez podobny okres (dekada II i kolejne dwadasamsy) dominować 

będzie świat Bliźniąt i jego „zabarwienia” (Panna, Lew, Rak, Bliźnięta). A dopiero w trzeciej 

dekadzie ery (za około 1334 lata: dekada III) objawi się nam w pełni Wodnik i jego „zabar-

wienia (kolejne dwadasamsy): Byk, Baran, Ryby, Wodnik – w fazie opadającej cyklu (w po-

łowie er następuje przejście z potencjału rosnącego w malejący [dojrzewanie, konserwacja, 

schyłek]).  

   W pierwszym okresie (~667 lat) Nowej Ery będziemy więc rozwijać swój materialny  po-

tencjał (MC) w kierunku Raka, w drugim w kierunku Ryb, a w trzecim w kierunku Skorpiona 

(transformacja) – choć światy te i ich potencjały oraz bogactwa będą ze sobą się mieszały, 

dopełniały i uzupełniały. 

   Możemy postąpić także inaczej (wydaje się: bardziej prawidłowo – choć praktyka tego bar-

dzo nie potwierdza) i analizować lata na tle miesiąca precesyjnego Wodnika, który, według 

obliczeń,   trwa 2144 lata. Problem w tym, że nie wiemy dokładnie kiedy kończy się Era Ryb 

(bo nie wiemy kiedy się zaczęła) i zaczyna Era Wodnika. Czy 1.01.1 roku, jak sadzą niektó-

rzy (a co jest mało prawdopodobne)? Czy wtedy, kiedy rzeczywiście narodził się Jezus Chry-

stus (wg moich kalkulacji: 3.03.7 r. p.n.e.)? Czy też może jeszcze wcześniej, np. gdy rozpo-

częto masowe krzyżowanie ludzi itd.? Tak czy inaczej – podobne okresy, przy tak przepro-

wadzonych obliczeniach, będą trwały dłużej: dekady: 714,67 lat, dwadasamsy: 178,67 lat, 



dwadasamsy dwadasams: 14,89 lat. W pierwszym przypadku dwadasamsy dwadasams po-

krywałyby się mniej więcej z latami, w drugim byłyby (jak widać) nieco dłuższe. Można 

sprawdzać tak i tak – zaczynając od 1.01.2001 roku  lub od innej daty (wg uznania) – a na-

stępnie sprawdzać, co lepiej pasuje.  Wrócę do tego jeszcze w dalszej części książki.    

   Charakterystyczne jest, że według pierwszej metody (zakładającej kalendarzowo, że Era 

Wodnika trwa 2000 lat) każda dekada trwa 666,666 lat. Przywołuje to na myśl proroctwo św. 

Jana z Apokalipsy, że liczba bestii to 666.  

   Biorąc to pod uwagę, nie można powiedzieć, że nie ma problemu – bo już takich przepo-

wiedni mieliśmy w przeszłości wiele  i nic się nie stało. Żyjemy na przełomie er i tysiącleci, i 

widzimy, że świat się zmienia. Zmiany wiążą się ze zniszczeniami („zburzeniami” „starego”, 

aby mogło powstać „nowe”). Rzecz w tym, aby nam Matka Natura nie „zniszczyła” za wiele, 

bo odbudowa tego może okazać się trudna.  

   Musimy więc poznawać cykle i nauczyć się je przewidywać. Musimy w związku z tym pa-

trzeć wstecz i badać proroctwa i prognozy. Zawsze lepiej coś wiedzieć (nawet niedokładnie), 

niż nie wiedzieć nic (żyć w ignorancji) i krytykować tych, którzy chcą się dowiedzieć – 

zwłaszcza jeśli się opierają na astrologii i numerologii. To bowiem najdoskonalsze wiedze i 

sztuki dywinacyjne. Czym innym jest „krakanie” oparte na przeczuciach i wizjach (podsycane 

emocjami, mętnymi wyobrażeniami, odczuciami, wierzeniami, niezdrowymi ambicjami i pra-

gnieniami), a czym innym prognoza oparta na astrologii i numerologii.         

   Warto więc się pochylać nad niektórymi przepowiedniami – zwłaszcza nad przepowiednia-

mi Egipcjan i Majów (którzy mieli wielkie osiągnięcia w zakresie astronomii i astrologii), bo 

bez powodu ich nie sformułowali – i zbadać je za pomocą astrologii i numerologii Zbyt wiele 

przeoczamy w tym świecie (z powodu ignorancji, sceptycyzmu, uprzedzeń, stereotypów, nie-

uwagi itd.), a potem się dziwimy i jesteśmy zaskakiwani. Zawsze lepiej coś wiedzieć (nawet 

niedokładnie) o najbliższej przyszłości (na podstawie astrologii, numerologii, nauki o cy-

klach, matematyki, geofizyki, heliofizyki, spekulacji itd.), niż nie wiedzieć nic – bo to barba-

rzyńscy Majowie, astrologia, numerologia (pseudonauka) itd.  

   I nie chodzi tu bynajmniej o straszenie ludzi (choć i to niektórych „kręci”), lecz o  przewi-

dywanie problemów (na ile się da) i oswajanie się z nimi zawczasu (nie musimy być zawsze 

zaskakiwani przez tzw. [jak mówią naukowcy] nieprzewidywalne zjawiska i zdarzenia). 

Wszystko jest przewidywalne; trzeba tylko wiedzieć jak i mieć możliwości.    

   Myślenie, że nic nie będzie, bo dotychczas się nie sprawdzało, jest równie naiwne jak my-

ślenie, że na pewno coś będzie. Jest to myśleniem ludzi żyjących w złudzeniu. To, że przed 

Keplerem nikt nie potrafił dokładnie obliczyć ruchu i położeń planet nie oznacza, że nie było 



to możliwe. Było to możliwe, lecz nikt przed nim tego nie potrafił. Ciągle się czegoś uczymy, 

ciągle się doskonalimy; dlatego nie powinniśmy odrzucać niczego (tylko dlatego, że tak nam 

się wydaje), dopóki tego nie sprawdzimy. To, co nie jest możliwe dla jednego człowieka, jest 

możliwe dla innego (każdy ma swoją niepowtarzalną „rolę” do „zagrania” w tym świecie [na 

Ziemi], swoje niepowtarzalne pole działania, Przeznaczenie). Musimy więc się uczyć patrzeć 

w przyszłość – i to nie na zasadzie doświadczenia (to się mało sprawdza), lecz na zasadzie 

predykcji (astrologiczno-numerologicznego patrzenia w przyszłość, bez potrzeby oglądania 

się wstecz). By to się udało, musimy korzystać z usług ludzi, którzy to potrafią i to doskona-

lić. Każdy koniec starego cyklu jest początkiem nowego cyklu, a każdy początek nowego 

cyklu jest zapowiedzią jego końca i cykli następnych (każde zniszczenie zapoczątkowuje 

stworzenie [w różnych cyklach, skalach, cechach, zakresach,  tematach, wariantach czaso-

przestrzennych itd.], a każde stworzenie zapoczątkowuje zniszczenie). 

   Czego zatem możemy się spodziewać po obecnym przełomie? Czy może się zakończyć od 

tak ten nasz piękny świat (bez widocznej i zrozumiałej przyczyny), czy też może zmienią się 

tylko jakieś jego fragmenty (światy w świecie), w tej lub w innej dziedzinie, w ten lub w inny 

sposób? Odpowiedź wydaje się oczywista. Po cóż Pan Bóg miałby niszczyć teraz ten nasz 

ziemski świat (czy cały Kosmos), skoro musiał na niego czekać (na pojawienie się ciężkich 

pierwiastków) wiele miliardów lat (potrzeba czterech generacji gwiazd, żyjących średnio po 4 

miliardy lat każda, aby mogły powstać ciężkie pierwiastki, z których zbudowane są „cegiełki 

życia”).  Byłoby to bardzo dziwne. Przypominałoby to wyczyn kapryśnego dziecka, które, dla 

zabawy, przerwało nożyczkami projekcję filmu. Oczywiście, Bóg wszystko może. Jest 

wszechmocny i wszechdoskonały. Jest jednak także wszechmądry i wszechdobry. A poza tym 

Wszechświat jest, jak się wydaje, wiecznie zaaranżowany i wszystko zdarza się w nim w je-

dynie możliwy sposób, w ściśle określonym miejscu i czasie. Dopóki nie zakończy się jego 

„Wydech” (ekspansja) i Wdech (powrót do stanu niezamanifestowanego), o żadnym zakoń-

czeniu mowy być nie może.       

   Mogą być (i są) tylko małe zniszczenia. Na Ziemi i w Kosmosie. Póki co mamy jednak na 

Ziemi „klęskę urodzaju” (problemy z nadmiarem i masowością). Wszystkiego masowo przy-

bywa. Mamy już masową edukację, masową konsumpcję, masowy przekaz informacji, ma-

sowy przekaz środków masowego przekazu, masową opiekę zdrowotną i społeczną, masową 

komunikację, masową migrację ludzi ze Wschodu na Zachód (i odwrotnie) i z wiosek do 

miast, masowe zniszczenia powodowane przez katastrofy i wypadki zbiorowe, masowe za-

machy, masowe wypadki komunikacyjne, masowe przeżywanie świąt, masowe protesty spo-



łeczne i dewastacje (pod byle pretekstem), masową broń masowej zagłady (o coraz to więk-

szej mocy rażenia) itd.  

   Zapowiadał to ingres Punktu Równonocy Wiosennej (tzw. punktu Barana) w fazę Wodnika, 

w której przebywać on będzie przez najbliższe ponad 2000 lat (w swej niekończącej się wę-

drówce po Zodiaku) oraz astrologia i numerologia (cykle wolnych planet:  Saturna, Urana, 

Neptuna, Plutona itd.). Teraz to się nasila. Tempo zmian jest coraz większe. Przybywa dóbr i 

odpadów, mędrców i głupców, dobrych i złych. Dyskredytowane jest wszystko, co dotyczy 

starej ery (chrześcijańskiej, odkupicielskiej Ery Ryb), a idealizowane wszystko, co dotyczy 

nowej (duchowej, ekscentrycznej Ery Wodnika). Wzięliśmy się za genetykę i zaczęliśmy 

majstrować przy czymś, co wydawało się dotąd nietykalne i doskonałe: przy zaprogramowa-

niu organizmów żywych. Pragniemy stworzyć lepszy świat i „nowoczesnego człowieka”, 

poprzez „zaprogramowanie” go od nowa. Czy nam się uda?   

   Chyba nie powinniśmy przesadzać z tymi oczekiwaniami dotyczącymi Nowej Ery (oczeki-

wania są zawsze złudne i przesadne w dół lub w górę, w lewo lub w prawo). Będzie taka, jaka 

ma być, i nikt tego nie zmieni.   Nie bójmy się więc Nowej Ery, ale też nie oczekujmy od niej 

za wiele. Będziemy nadal żyć na Matce Ziemi (z wszystkimi tego konsekwencjami i ograni-

czeniami). Musimy tylko przystosować się do nowych warunków. Będzie to bowiem era po-

stępu i szybkiego rozwoju, a szybki rozwój to często nieodwracalne zmiany, nowości, rozsta-

nia, awanse i poniżenia. Gwałtowna rewolucja jest zawsze bardziej niszcząca niż tworząca. 

Przynosi więcej złego niż dobrego. Dlatego powinniśmy być ostrożni i obawiać się szybkich 

zmian (mając na uwadze holokaust i inne wielkie tragedie, które  nam się „przytrafiły” na 

przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat), ludzkich żądz i błędów (także niezdrowych „wyści-

gów” [po trupach do celu], którym ulegamy). Stajemy się bowiem coraz mniej roztropni, co-

raz bardziej rozpustni, coraz bardziej skąpi, kłamliwi i rozpasani – pozbawieni hamulców 

moralnych i etycznych. I w dodatku nic nas za to nie spotyka. Nie jesteśmy karani przez Boga 

czy Opatrzność, lecz jeszcze jakby nagradzani (przybywa luksusów, kont, miliarderów) – w 

sposób nieuzasadniony i niesprawiedliwy. Bogaci szybko się bogacą, a biedni szybko bied-

nieją. Uczciwość nie jest ceniona ani mile widziana („Pierwszy milion trzeba ukraść”). 

   Bóg ma nas wynagradzać za dobre, a za złe karać.  Najwyraźniej jednak tego obecnie nie 

czyni. Czynią to za Niego mechaniczne prawa i siły, mechanizmy przyrody, zaprojektowane 

w sposób mało znany. Musimy z nimi się zapoznać − i siebie oraz ich (a nie Boga) się oba-

wiać (świat jest mechanicznym przejawieniem UNIWERSUM).    

   „Końce” (małe i duże) to nie kary za grzechy, lecz konsekwencje początków. Po nich nasta-

ją następne początki i końce (w różnych dziedzinach i skalach), i ich rezultaty (skutki zawarte 



są w przyczynach).   Ludzie boją się tych „końców” i z trwogą na nie czekają – bo „końce” to 

coś najgorszego na Ziemi. Do wszystkiego się przyzwyczajamy i przywiązujemy –  i nie 

chcemy, aby nam to ktoś zabierał. 

   Są jednak różne początki: bytów lepszych  lub gorszych, po których następują lepsze lub 

gorsze środki i końce. Po „minusach” są „plusy”, a po „plusach” „minusy”. Szczęście biegnie  

w dwóch różnych nurtach (solarnym i lunarnym), w sposób sinusoidalny. Triumfuje w Plu-

sach (+), a słabnie w Minusach (–). To, doświadczane w czasie zmian, znosimy najgorzej. 

Nikt nie chce tracić starych „zabawek”, dopóki nie otrzyma nowych.   

   Jaki więc będzie ten nasz „Rybi koniec” (koniec Czwartego Świata, Ery Ryb)?  Nikt do-

kładnie nie wie (prognoz jest wiele, ale są niejednolite). Czy będzie to „koniec” ostateczny 

(wejście w dwunastą fazę dwunastej fazy Zodiaku [Wodnik]) – niczym wejście obrazu w cze-

luść telewizora), czy też  tylko „burza w szklance wody”, po której nastanie nowy świt? Czy 

w dobie naukowych odkryć, które nas oświecają i mówią nam, że Wszechświat ma przed so-

bą jeszcze wiele miliardów lat życia, a Ziemia co najmniej pięć, powinniśmy się obawiać 

jeszcze zagłady? Wydaje się to niedorzeczne. A jednak obawiać się trzeba (w każdym razie 

nie zaszkodzi), bo świat to CUD, który się szybko zmienia.  

   Pytanie powinno więc brzmieć: jakiego końca (czy też końca czego) powinniśmy się oba-

wiać na Ziemi?  

   Kolapsu (totalnej zagłady) nie będzie, bo nie jest to czas Mahapralayi (Wdechu). Byłby  

nieuzasadniony. Po cóż Bóg miałby teraz wszystko niszczyć? (kiedy wszystko  dopiero się 

rozwija). A jednak „głupie klęski” się zdarzają. Świat jest nieprzewidywalny. 

   Dlatego jesteśmy straszeni (przez proroków, futurologów, filmowców, przywódców religij-

nych, ideologów, polityków). Tak to jest przygotowane. Ciekawe, że częściej złymi niż do-

brymi wydarzeniami: zniszczeniami, wojnami, katastrofami, cierpieniami, morzami ognia, 

krwi itd. Ostatnio straszą nas nawet naukowcy (a to ma  być ocieplenie, a to ochłodzenie, a to 

zmiana biegunów, a to wybuchy jądrowe, a to upadek meteorytu, a to efekt cieplarniany, a to 

dziura ozonowa i promieniowanie, a to wybuchy na Słońcu itd.). Rzadko kto mówi o nadcho-

dzącym szczęściu i dobrobycie – zwłaszcza po upadku komunizmu.  

   Wiara w proroctwa nam nie wiele daje (można wierzyć zarówno w prawdę, jak i w nie-

prawdę). Potrzebna nam wiedza. Ludzie wierzą w przepowiednie, które później się nie 

sprawdzają, a przecież można je badać racjonalnie, za pomocą weryfikowalnej wiedzy astro-

logicznej i numerologicznej (za pomocą cykli, progresji, dyrekcji, tranzytów planet i liczb, 

planetariuszy, aspektów itd.). Nie jest to sposób doskonały, lepszy jednak od innych. 



   Wizjonerzy „widzą przyszłość”:  kiedy i co nastąpi, co i kiedy zostanie zniszczone, a co i 

kiedy ocalone, jakie będą następstwa tragicznych zdarzeń itd. A potem, gdy to się  nie spraw-

dza lub trudno to zweryfikować i umieścić w konkretnym miejscu i czasie, szybko z tego się 

wycofują (lub podają nową datę  i śmieszne uzasadnienie jej prolongaty).  

   Używają też dziwnego, biblijnego języka, którego trudno na fakty przełożyć.  Mówią o 

ogniu z nieba, o zjawach i mocach piekielnych, o aniołach zstępujących z obłoków, o grupie 

ludzi uprzywilejowanych,  których nie dotknie zagłada, o trąbiących aniołach i zastępach nie-

bieskich, itd. Wszystko to jest coraz mniej jasne i brzmi jak (przepraszam) „ściema”.  

   Człowiek zawsze szukał oświecenia i obawiał się bogów. Tak był wychowywany. Że zaś 

miał bujną wyobraźnie – barwnie straszył pokolenia. Nie powinniśmy tym się przejmować, 

ale też nie powinniśmy tego  lekceważyć. Powinniśmy to „przekładać” na współczesne czasy,  

przyglądać się temu (bez mróżenia oczu), weryfikować i analizować to astrologicznie i nume-

rologicznie – i, w zależności od werdyktu, robić z tego użytek. Zamykanie oczu i uszu na pro-

roctwa nie jest rozwiązaniem.     

 

   Fascynacje zniszczeniem to nic nowego. Pojawiają się one w głowach osób o lucyferycz-

nym nastawieniu (Szatan to Pan zniszczenia). Jest to (jak wszystko inne) tak zaaranżowane i 

nie można tego uniknąć. Wszystko ma swój cel i sen, swoich zwolenników i przeciwników. 

Jedni fascynują się dobrem, a inni złem, jedni światłem, a inni cieniem, jedni tworzeniem, a 

inni niszczeniem, jedni eucharystią, a inni konopiami indyjskimi i złudnymi „rajami”. Wszy-

scy jednak jednakowo liczą na łaskę i wyniesienie (inaczej być nie może). Biedni z racji biedy 

(sądzą, że zostanie zabrane bogatym, którzy nieuczciwie się dorobili),  bogaci z racji bogac-

twa (sądzą, że zostanie zabrane biednym, bo jest ich więcej i nie mają możliwości szybkiej 

ucieczki przed zagłada: samolotów, schronów, ustronnych miejsc na Ziemi, możliwości 

ucieczki na orbitę itd., które mają bogaci, a poza tym uważają, że biedni są po to, aby służyć 

bogatym i ich utrzymywać). Pozostali (wolni i głupcy) się śmieją, myśląc, że to „ściema”.   

   Zmiany biegunów magnetycznych Ziemi to jednak nie „ściema”. Zdarzają się jak zmiany 

dni i nocy. Ostatnia (wg Majów) miała miejsce w 9792  r. p.n.e. – choć naukowcy tego nie 

potwierdzają (potwierdzają zmiany w innym czasie). Teraz (wg interpretatorów przekazu Ma-

jów i Egipcjan) ma się powtórzyć, a winę za to ma ponosić Słońce (które ma być nadaktyw-

ne) i planety (ich energie), które ustawią się w „niewłaściwy” sposób (podobnie jak w 9792 r.  

p.n.e.). Przy tym Wenus ma „wykonać pętlę” (retrogradację) w Orionie, a Słońce ma wejść w 

koniunkcję z jądrem Galaktyki.  Ma to być, według egipskiej Księgi umarłych, najważniejsza 

oznaka odwrócenia się biegunów magnetycznych Ziemi, po którym nasza planeta zacznie się 



obracać w przeciwnym kierunku niż obecnie. Tak zwany Kodeks drezdeński Majów mówi 

także o cyklu plam słonecznych, które mają się pojawić w tym czasie na Słońcu. W chwili, 

gdy natężenie pola magnetycznego Słońca osiągnie punkt krytyczny, gigantyczna katastrofa 

ma zniszczyć cały ten nasz piękny świat. Symbolem nieregularności w cyklu plam słonecz-

nych, która stanie się podstawą przyszłego globalnego kataklizmu, ma być symboliczna licz-

ba apokalipsy (wg Ewangelii św. Jana),  magiczna liczba Bestii: 666.  

   Mając to na uwadze oraz fakt, że Majowie i Egipcjanie z niewiarygodną wręcz precyzją 

obliczali czas obiegu Ziemi dookoła Słońca, posiadali zaszyfrowane informacje o cyklu plam 

słonecznych i „ruchach Oriona” oraz astronomiczne mapy zodiakalne przedstawiające okresy, 

kiedy nastąpiły poprzednie katastrofy, nie można tego lekceważyć.  

   Informacje o zbliżającym się „końcu świata”, który ma zniszczyć życie na Ziemi, powtarza-

ją się także w innych przepowiedniach. Wydarzenie takie miał przepowiedzieć także słynny 

Nostradamus, choć jego przepowiednie dotyczą głównie 1999 roku, w którym miała nastąpić 

(według interpretatorów jego przepowiedni) wielka katastrofa, po której, od 2001 roku, miał 

się rozpocząć „nowy świat”. W rzeczywistości Nostradamus nie podał  konkretnej daty tego 

zdarzenia, a jedynie pisał (w sposób zakodowany) o przełomie dziejów (drugiego tysiąclecia) 

i z nim związanych zmianach. Prorocy (zwłaszcza dawni) często nie podawali dat proroko-

wanych zdarzeń, a jedynie ich barwne opisy. Dodają je do ich proroctw  współcześni interpre-

tatorzy, by uwiarygodnić  proroctwo.    

   Z przepowiedni Nostradamusa (według interpretatorów) ma wynikać, że swoistym uwień-

czeniem serii klęsk i katastrof, które dotkną Ziemię na początku trzeciego tysiąclecia (wielkie 

trzęsienia ziemi, tsunami, tornada, wybuchy wulkanów, pożary i powodzie w obszarze ostat-

nich 20 lat mają to potwierdzać), będzie przemieszczenie się osi magnetycznej Ziemi. Mówić 

ma o tym Nostradamus w kilku czterowierszach – jako o procesie, który rozpocznie się w 

ostatnich latach XX stulecia i sięgnie w XXI wiek. Rzeczywiście, jest kilka wzmianek na ten 

temat. W liście do króla Henryka II Nostradamus pisze: „Wiosną widoczne będą znaki, a po-

tem zaczną zachodzić niezwykłe zmiany, wywrócenia całych krajów i potężne trzęsienia zie-

mi. A potem, w październiku, dojdzie do wielkiego poruszenia kuli ziemskiej, i będzie tak, że 

będzie się zdawało, iż Ziemia utraciła swój naturalny ruch grawitacyjny i że pogrążyła się w 

otchłani wiecznej ciemności.” W jednym z licznych wierszy pisze: „Trzęsienie ziemi, ogień 

ze środka ziemi spowodują wstrząsy wokół nowego miasta. Dwie olbrzymie skały będą wal-

czyły ze sobą przez długi czas. Potem Aretuza stanie się nową, czerwoną rzeką.” 

   Coraz silniejsze trzęsienia ziemi w ostatnich latach zdają się to potwierdzać (26.12.2004, 

wybrzeża Sumatry i Indonezji – 9,0 stopni w skali Richtera, 300 tysięcy  zabitych; 



28.03.2005, zachodnie wybrzeże Sumatry – 8,7 stopni w skali Richtera; 8.10.2005, Kaszmir, 

Pakistan – 7,7 stopni w skali Richtera, 74,9 tysięcy zabitych; 27.05.2007, Jawa – 7,7 stopni w 

skali Richtera, 5,7 tysięcy zabitych, 36,3 tys. rannych, 340 tys. musiało opuścić domy; 

12.05.2008, Syczuan, Chiny – 8,0 stopni w skali Richtera, 69 tys. zabitych, 18 tys. zaginio-

nych, 373 tys. rannych; 13.01.2010, Haiti – 7,3 stopni w skali Richtera, ogromne zniszczenia, 

dziesiątki tysięcy zabitych, rannych, pozbawionych dachu nad głową i środków do życia 

[największe trzęsienie ziemi od 200 lat]). Spadła też temperatura powietrza na początku 2010 

roku (saturniczny rok CHI8), strzałka w kompasach przesunęła się na wschód, a w wielu 

miejscach (m.in. w parku Yellowston, USA) zaczęła unosić się ziemia (co zapowiada, zda-

niem geologów, wybuch tzw. superwulkanu, który może zniszczyć wszystko).  

   Co jeszcze może się wydarzyć w najbliższym czasie – trudno powiedzieć.    

   Jeśli chodzi o dwie olbrzymie skały walczące ze sobą (o których pisał Nostradamus), to 

chodzi zapewne o napierające na siebie płyty kontynentalne, powodujące trzęsienia ziemi.  

Ma to doprowadzić do „poruszenia kuli ziemskiej” i (w domyśle) przesunięcia biegunów ma-

gnetycznych Ziemi, które ma spowodować zagładę. Owo „wielkie poruszenie kuli ziemskiej” 

ma też być wielkim poruszeniem sumień ludzkich – niczym poruszenie sumienia rozwydrzo-

nego młokosa, którego rodzic chce przywołać do porządku.  

   Może to więc być tylko „wielkie przywołanie” ludzi do porządku – lub jedno i drugie: czę-

ściowe zniszczenie starego świata, oczyszczenie serc i umysłów ludzkich oraz wielkie otwar-

cie ludzi na nowe możliwości.  Jeśli to przetrwamy – to doświadczymy wszechstronnego pa-

radygmatu we wszystkich dziedzinach życia. Rozpoczęta po 2012 roku powszechna cyfryza-

cja TV również zdaje się to potwierdzać.   

   O przebiegunowaniu Ziemi mówił w swoich readingach także słynny amerykański śpiący 

prorok Edgar Cayce. Stwierdził w nich, że przebiegunowanie Ziemi będzie związane z po-

nownym pojawieniem się Atlantydy, która wynurzy się z oceanu. Mówił, że czasy tych wyda-

rzeń są bliskie, bo wszystko wydarzy się na początku nowego tysiąclecia. Twierdził, że oś 

ziemska zaczęła się przesuwać w 1936 roku i że nastąpi przesunięcie magnetycznych biegu-

nów. Fakt ten ma pociągnąć za sobą straszne konsekwencje. Nawet jeśli narodom uda się 

uniknąć trzeciej wojny światowej to może się zdarzyć kataklizm, który zmieni Ziemię.  

   Ewentualne przechylenie osi Ziemi może zakłócić przebieg pór roku i spowodować straszne 

katastrofy. Ocieplenie klimatu może spowodować jeszcze szybsze topnienie lodowców, ze 

wszystkimi tego konsekwencjami. Zalane mają być Los Angeles, San Francisco i Nowy Jork.  



   W styczniu 1934 roku Cayce oznajmił: „Ziemia otworzy się w zachodniej strefie Ameryki. 

Większa część wysp japońskich zatonie. Europa Północna zmieni się w mgnieniu oka. 

Wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki wyłoni się nowy ląd”.  

   Mówiąc o Atlantydzie, stwierdził, że ostatnie jej wyspy znikły pod wodą Karaibów około 

dziesięciu tysięcy lat temu, lecz w trzecim tysiącleciu wynurzą się. W swoich „odczytach” 

mówił o lądach, jakie się podniosą, i innych, które pogrążą się w morzu, co w rezultacie spo-

woduje ruchy trąb wodnych, wstrząsy mórz i powodzie. 

   „W przepowiednie nie trzeba wierzyć, ale znać powinni je wszyscy” – mawiał znany polski 

astrolog Leszek Szuman. Czy się spełnią, tego nikt nie wie i wiedzieć nie może („A co do 

dnia i godziny, nikt ich nie zna, nawet anioły z Nieba, ani Syn, tylko Ojciec...”, Jezus Chry-

stus). Ale możemy je studiować i nad nimi się zastanawiać. Mają one bowiem swój cel i sens. 

   Według Patrick`a Geryl`a i Gino Ratinckx`a (współczesnych badaczy zagadek przeszłości), 

w tajemniczym  znaku z Dendery jest zawarte ostrzeżenie o zjawisku związanym ze Słońcem, 

którego nie są świadomi współcześni naukowcy. Polegać ma ono na tym, że co 12 tysięcy lat 

nasza gwiazda dzienna ma przeżywać stan hiperaktywności, co w katastrofalny sposób wpły-

wa na naszą planetę. Słońce zaczyna bowiem w tym czasie emitować tak wielkie promienio-

wanie elektromagnetyczne, że jądro Ziemi przestaje pełnić funkcję cewki elektromagnetycz-

nej, w efekcie czego dochodzi do zmiany biegunów magnetycznych Ziemi. Zapiski pozosta-

wione przez Majów i Egipcjan pozwalają (zdaniem Geryl’a) określić datę ostatniej hiperak-

tywności Słońca. Miała ona nastąpić w 9792 r. p.n.e.  

   Zjawisko to ma być, według interpretatorów przepowiedni Majów, czymś normalnym dla 

gwiazd wielkości naszego Słońca i w dziejach Ziemi powtarza się co około 11.5  tysiąca lat.  

   Teorie Ratinckx`a i Geryl’a mają wyjaśniać także zjawisko potopu i tak zwanego drugiego 

Słońca (Wodnik to jedenasty znak Zodiaku, 11 to dwa słońca), które ma pojawić się na niebie 

zwiastując zbliżającą się katastrofę.  

   Wraz z końcem chrystusowej Ery Ryb ma się zbiegnąć drugie przyjście Chrystusa. Mają go 

poprzedzić wielkie katastrofy i wskazane przez św. Pawła znaki – takie jak: 1) zjawienie się 

Enoka i Eliasza, 2) powszechna apostazja i osłabienie wiary, przewaga ciała nad duszą; 3) 

pojawienie się antychrysta, człowieka grzechu, syna zatracenia (patrz II Tesal.II,3). Towarzy-

szyć temu mają takie znaki jak: głoszenie Ewangelii po całym świecie (Radio Maryja, Tele-

wizja TRWAM?), nawrócenie Żydów, niezwykłe zjawiska atmosferyczne (tornada!) i trzęsie-

nia ziemi, ogień spadający z nieba itd. Ma być tak, jak przed potopem i sodomą: „I tak, jak 

wydarzyło się w dniach Noego, tak samo zdarzy się w dniach Syna Człowieczego. Jadło się, 

piło, wychodziło za mąż, aż do chwili, kiedy Noe wstąpił do Arki, i nadszedł potop i wszyst-



kich zatopił. W taki sam sposób wydarzyło się w czasach Lota: jadło się,  siało, budowało, ale 

w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł ogień i siarka z nieba, i wszystkich pochłonął. To 

samo wydarzy się w dniu, kiedy objawi się Syn Człowieczy”. 

   Chrystus ma wrócić dwukrotnie: raz w pokorze, drugi raz w glorii. Pierwszy raz poprzez 

serce każdego, kto pojmie miłość (przyniesie w ten sposób nowe światło, zdolne wszystko 

rozjaśnić, pozwalające widzieć rzeczy inaczej niż dotychczas; powrót ten stworzy warunki do 

rozwoju nowego, prawdziwego życia). Drugi raz z obłoków, z wielką chwałą i mocą: „... 

słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce nieba 

zostaną wstrząśnięte” (Mat 24,2-5). „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na Ziemi 

trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze 

strachu w oczekiwaniu na straszne wydarzenia zagrażające Ziemi. Albowiem moce niebios 

zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego z obłoków z wielką 

mocą i chwałą. A gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 

zbliżać się będzie wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 

wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znie-

nacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na Ziemi. Czuwaj-

cie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma na-

stąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym...” (Łuk 21,25-28, 34-36). „Syn Człowieczy przy-

będzie niczym błyskawica. Będziemy z nim porwani w przestrzeń” (1 Tes 4,14-16). „Kiedy 

bowiem będą mówić: ‹‹ Pokój i bezpieczeństwo›› – tak niespodzianie przyjdzie na nich za-

głada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą”. (św. Paweł, 1 Tes 5,3).  

   Z powyższego wynika, że Chrystus przybędzie niebawem na Ziemię ze swego duchowego 

królestwa na „niebiańskim rydwanie” (poruszającym się z szybkością błyskawicy), a towa-

rzyszyć Mu będą istoty nie z tego świata, o wyjątkowych zaletach duchowych i moralnych, 

które nas (tych, co pozostaną) oświecą i przygotują do nowego życia w „nowym świecie”, na 

odnowionej planecie Ziemi – wolnej od egoizmu i przemocy. Część zostanie zabrana do Nie-

ba, a część pozostanie na Ziemi. Ciekawe, że Łukasz sugeruje, że można uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić (zwłaszcza tragedii, bo Chrystus chyba wróci).   

 

 

 

CZY WIERZYĆ MAJOM  I WIZJONEROM 



 

   Majowie to, według legend, przybysze z nieba, odległych krain lub głębin morskich. Łą-

czy się ich z Atlantydami i  Plejadianami.  

   Słowo „maya” (maja) funkcjonuje w wielu językach. Określa, generalnie, przodków. W 

Afryce byli to Mayax, w Grecji Cara Maya, w Indiach (w języku hindi) Naga Maya.  

   W wedyzmie to nadprzyrodzona siła natury, iluzoryczna moc bóstwa Dewi (manifestacja 

boskiej energii); w wedancie i w buddyzmie  – ułuda zasłaniająca rzeczywistość. Jest utożsa-

miana z Kali i Durgą.  

   W piśmie Dewi Mahatmjam, Mahamaja opisywana jest jako ta, która zakrywa oczy Wisznu 

podczas joga-nidra (boskiego snu), w czasie, gdy całe stworzenie wtopione jest w jego ciało. 

   W filozofii adwajta (Wedanta) oraz w buddyzmie maja to iluzja, namacalna i mentalna rze-

czywistość, codziennie absorbująca świadomość żywych istot, zakrywająca przed nimi praw-

dę na temat tożsamości i ich związku z Brahmanem.     

   Koncepcja maji pochodzi z Upaniszadów. Według hinduizmu, Maja oddziałuje głównie 

poprzez fałszywe ego (ahankara), czyli utożsamianie się z materialnym ciałem, oraz poprzez 

przywiązanie do posiadanych rzeczy (mameti). Pokonanie wpływu Maji jest konieczne do 

wyjścia z cyklu samsary i osiągnięcia mokszy (wyzwolenia). 

   Mówi się o niej Mahamaja (wielka potężna Maja), gdyż ma moc utrzymywania żywych istot w złudzeniu, a 

także wyzwolenia ich z ułudy. Mahamaja składa się z trzech sił natury materialnej (gun): sattwy (dobroci), 

radżasu (pasji) i tamasu (ignorancji). 

   Jako Jogamaja jest wewnętrzną mocą Wisznu, który utrzymuje te dwie energie poprzez 

rozszerzenie się w różne kategorie Wisznu murti i dewów.  

   Amerykańscy Majowie to więc lud związany z Mają. Przybył on, jak się sądzi, z północy, 

osiedlił w Ameryce Środkowej  i w IV-VII wieku n.e. stworzył cywilizację. W X w. opuścił 

jednak nagle swoje miasta (z przyczyn niewyjaśnionych do dziś) i znikł. Pozostały po nim (w 

puszczach w Gwatemali) ruiny wielkich miast, piramidy, kamienne rzeźby i... święty kalen-

darz, adresowany jakby do ludzi współczesnych.  

  Według współczesnej wiedzy antropologicznej: Majowie byli częścią koczowniczego ludu, 

który w czasie ostatniej epoki lodowcowej, przed około 12 000 lat, przybył z Azji do Amery-

ki poprzez obecną Cieśninę Beringa, by osiedlić się na terenach zwanych dziś Ameryką Środ-

kową (Meksyk, Gwatemala, Honduras). W I tysiącleciu n. e. (III-IV w.) stworzył tam wokół 

miast-państw Ticál, Copán i Uaxactún wysoką cywilizację, która wywarła duży wpływ na 

rozwój sąsiadujących z nią ludów.  



   Około X w. Majowie z nieustalonych przyczyn porzucili swoje miasta i założyli w północ-

nej części Jukatanu nowe miasta-państwa: Chichén Itzá, Uxmal i Mayapan. Po okresie hege-

moni władców CHIchen Itza miasta te utworzyły związek, w którym w XII w. przewagę zdo-

był Mayapan. W XV w. został on jednak zdobyty i zniszczony przez zbuntowane miasta. 

Długotrwały okres walk wewnętrznych doprowadził do upadku Majów, a przybycie Hiszpa-

nów do Ameryki w XVI wieku uczyniło spustoszenie w ich państwie i kulturze.  

   Na czele miast-państw Majów stał ahau, król. Poszczególnymi miastami, wioskami i gru-

pami wiosek zarządzali sahalob (gubernatorzy). Wywodzili się oni z panującej rodziny kró-

lewskiej lub lokalnej arystokracji; byli też jednocześnie kapitanami wojsk. 

   Miasta Majów były centrami ceremonialno-kultowymi. Liczba ich mieszkańców (głównie 

przedstawicieli warstwy kapłańskiej i arystokratycznej) nie była wielka. Rzemieślnicy i rolni-

cy zamieszkiwali głównie peryferia, osiedla i wioski wokół centrów kultowych. Miasta zor-

ganizowane były w federacje lub ligi miast. 

   Społeczeństwo miało strukturę klasową. Najwyższe miejsce w hierarchii społecznej zajmo-

wała arystokracja, z której wywodzili się władcy, urzędnicy zajmujący się administracją, ka-

płani oraz wyżsi dowódcy wojskowi. Najliczniejszą warstwę stanowili chłopi, których część 

(czasowo lub na stałe) zajmowała się rzemiosłem. Byli też kupcy i inne grupy zawodowe. 

Najniżej w hierarchii stali niewolnicy rekrutujący się spośród jeńców wojennych. 

    Podstawą gospodarki Majów było rolnictwo, wykorzystujące technikę żarową i irygację, 

myślistwo i rybołówstwo. Uprawiali głównie kukurydzę, fasolę, bawełnę, kakao, maniok, 

bataty i kolokazję jadalną. Prowadzili ożywiony handel lokalny i dalekosiężny, organizowali 

targi i jarmarki. Rozwój handlu umożliwiała im sieć dróg łączących poszczególne miasta. 

Sprawnie rozwijało się rzemiosło (szczególnie ceramika) oraz budownictwo. 

   Majowie nie byli więc ludem prehistorycznym. Posiadali pismo, składające się z sylab i 

ideogramów, czyli umownych znaków pisemnych (symboli), oznaczających określoną rzecz 

lub całe pojęcie. Ich kodeksy to bogato ilustrowane manuskrypty z zapisem danych mitolo-

gicznych, rytualnych i astronomicznych. 

   Nazwa kodeks odnosi się do ksiąg w kształcie prostokątnych pasów, składanych w harmo-

nijkę i dwustronnie zamalowywanych. Sporządzali je z kory figowca, którą ubijali na masę i 

pokrywali warstwą węglanu wapnia z wodą. Na tak przygotowanej wygładzonej powierzchni 

malowali kolorowe znaki i symbole. Kolory niosły ściśle określoną treść. Na przykład barwa 

żółta symbolizowała kobietę lub osobę zmarłą, barwa fioletowa – ród królewski, barwa nie-

bieska – północ, barwa czerwona – południe. Kodeksy sporządzali zawodowi kronikarze, 

którzy nie płacili podatków, podobnie jak pieśniarze i muzycy. 



   Kodeksy chronologiczne zawierają historię Meksyku, genealogie i dzieje rodów królew-

skich, opis małżeństw i narodzin, rytuałów i zwyczajów dworskich, ważnych wydarzeń, ta-

kich jak bitwy, klęski i podboje. Kodeksy rytualne przedstawiają ówczesne rozumienie 

Wszechświata oraz wierzenia i praktyki oparte na 260-dniowym kalendarzu. Służyły one wy-

roczni, wróżbiarstwu, odczytywaniu woli bogów, wskazywały sposób postępowania w spra-

wach państwowych i życiowych. Kodeksy geograficzne zawierają mapy obrazujące położenie 

wiosek i granice ziemi, spisy danin, jakie podbite kraje musiały płacić zwycięzcom, itd. 

   Najbardziej znane są cztery kodeksy Majów: Kodeks Drezdeński, zakupiony przez Królew-

ską Bibliotekę w Dreźnie w 1739 r.; Kodeks Madrycki (część pierwsza odnaleziona w 1866 r. 

oraz część druga odnaleziona w 1875 r.), znajdujący się obecnie w Museo de America w Ma-

drycie; Kodeks Paryski, odkryty w 1859 roku w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu; 

Kodeks Groliera, datowany na ok. 1230 r. n.e., wystawiony w Klubie Groliera w Nowym 

Jorku w 1971r. 

   W porównaniu z innymi mezoamerykańskimi kulturami – wiedza i kunszt Majów są nie-

powtarzalne. Liczne miasta ukryte wśród dżungli Gwatemali, świątynie, piramidy schodko-

we, pałace, tarasy, kamienne boiska do gry w piłkę, wspaniałe płaskorzeźby, inskrypcje, hie-

roglify do dziś zadziwiają. Majowie nie używali żadnych metalowych narzędzi, nie znali koła, 

nie wykorzystywali zwierząt pociągowych. Budowle architektoniczne wznosili bez użycia 

metalu, broń wykonywali z obsydianu, ozdoby z nefrytu i stiuku, rzeźby i płaskorzeźby z ka-

mienia, drewna i kości, znali ceramikę polichromowaną. Malowidła i inskrypcje na ścianach 

świątyń i kamiennych stelach upamiętniali datami najważniejszych wydarzeń. Niektóre sięga-

ją 400 milionów lat wstecz! W sztuce Majów nie było ani jednego fresku, który nie miałby 

związku z jakąś datą. Nic nie było przypadkowe, wszystkim rządziła matematyka. Życie dla 

nich miało zupełnie inny sens, niż dla nas. Nie przywiązywali wielkiej wagi do rozwoju tech-

niki, lecz koncentrowali się na matematyce, astronomii, astrologii  i filozofii. Znali zero i 

opracowali system liczbowy na długo przed wprowadzeniem symboli arabskich w Europie. 

Stworzyli system dwudziestkowy, który opierał się na trzech symbolach wartości: kropce, 

kresce i muszli. Sporządzili dokładny kalendarz cykli zaćmień Słońca i Księżyca, w którym 

zaznaczone były synodyczne obiegi oraz synchronizacja z cyklami Merkurego, Wenus, Mar-

sa, Jowisza i Saturna. Prowadzili stale obserwacje astronomiczne. Ich kalendarz był najdo-

kładniejszym i najbardziej skomplikowanym kalendarzem świata. Różnił się od najnowszych 

obliczeń astronomicznych o mniej niż 0,069 dnia na rok! Majowie korzystali z dwóch kalen-

darzy: 365-dniowego kalendarza HAAB i 260-dniowego kalendarza TZOLKIN. 



   W religii i kulturze Majów, obok głębokiej wiedzy astronomicznej, ważna była astrologia. 

Jej podstawą (punktem wyjścia) były narodziny Wenus. Wiele budowli Majów służyło za 

obserwatoria wschodów i zachodów tej i innych planet, wykorzystywanych do celów astrolo-

gicznych. Zjawiska kosmiczne, ruchy planet, plamy na Słońcu i ich wpływ na ludzką psychi-

kę czy płodność gatunku interesowały ich szczególnie. Słońce czcili jako najwyższe bóstwo, 

dlatego istotą ich astrologii były wpływy słoneczne i cykliczność zjawisk w Układzie Sło-

necznym. Układ gwiazd i planet w Zodiaku był kosmicznym cyferblatem. 

   Największą zagadką jest nagłe pojawienie się i zniknięcie Majów. Byli oni jedną z najwyżej 

rozwiniętych cywilizacji na Ziemi, o (równocześnie) najsłabiej rozwiniętym rolnictwie. 

Czyżby umarli z głodu?  Wielu zaczyna w to wierzyć.  

   W mitologii Majów wiele jest symboli (także chrześcijański symbol krzyża: litera T), 

wzmianki o potopie, podobieństwo proroka Quetzalcoatla (Kukulkana) do Mesjasza itd. W 

piśmie świętym Majów, Popol Vuh, czytamy między innymi: Jeden był język wszystkich. W 

czym zostaliśmy oszukani? [...] Jedna była nasza mowa, gdy przybyliśmy tam, do Tulan (bi-

blijna wieża Babel). Gdy dotarliśmy do brzegu morza, Quitze-Balam dotknął go swoją laską i 

otworzyła się droga, jakby nie było morza... (zbieżność z historią Mojżesza). 

   Jest także  motyw nauczyciela, który przybył z gwiazd. Był nim Pakala Wotana (określany 

jako avatar Chrystusa). Nauczał jak korzystać z kalendarza, pisać, uprawiać kukurydzę itd. 

Miał założyć miasto Palenque. Czy przybył z gwiazd (jak się sądzi)? – nie wiadomo. Ale to 

na jego pięknym sarkofagu odkryto tajemniczą rzeźbę przedstawiającą astronautę w kapsule 

kosmicznej (którą tak się ekscytował Deniken). 

   Majowie mieli wielki zasób wiedzy z dziedziny astronomii i astrologii. To uwiarygodnia ich 

prognozy. Nie należy ich jednak przeinterpretowywać, rozbudowywać, upiększać i dramaty-

zować – to jest twierdzić na podstawie ich kalendarza, że 21 grudnia 2012 roku  (data końca 

ich kalendarza) lub po tej dacie miał nastąpić koniec świata. Nastąpił koniec, jak można przy-

puszczać, lecz nie całego, lecz Czwartego Świata (ery), po którym rozpoczął się Piąty Świat, 

Nowa Era.  

   Z numerologicznego punktu widzenia, okres ten się rozpoczął już w dniu 1 stycznia 2001 

roku (1 + 1 + 2001 = 5 [Piąte Słońce wg Azteków]). W cyklu trzynastkowym rozpoczął się, 

jak twierdzą badacze,  w dniu 21 grudnia 2012 roku – choć nie ma to większego znaczenia. 
   Majowie mierzyli czas dokładnie i postrzegali go jako niekończący się cykl podzielony na 

mniejsze cykle. Cykl Trzynastu Księżyców jest cyklem transformującym („13” to transfor-

macja, śmierć i odrodzenie). Przebiega on w czterech przemiennych fazach (13 x 4 = 52 lata). 

Pierwsza połowa tego okresu (26 lat) to Plus (+), a druga (drugie 26 lat) to Minus (–). I tak na 



przemian.  Trzynastka, to, według Majów, najważniejsza liczba we Wszechświecie:   symbol 

Słońca (1), króla Układu Słonecznego i Wszechświata, i podlegającego mu najwyższego ka-

płana: Jowisza (3).  

   W dniu 21 grudnia 2012 roku  rozpoczął się więc Piąty Świat Majów, Era Wodnika. Jeśli w 

najbliższym czasie nic szczególnego się nie wydarzy (w sensie fizycznym) – to wielu ludzi o 

tym zapomni – choć cyfryzacja TV po 2012 roku zdaje się to potwierdzać. Widać to będzie 

wyraźniej dopiero po pewnym czasie (jeśli nic spektakularnego się nie wydarzy). Jeśli jednak 

nastąpi powolna zmiana biegunów magnetycznych Ziemi, a ruch obrotowy naszej planety 

zmieni kierunek – to trzęsienia ziemi i ogromne fale mogą zniszczyć Ziemię.  

   Mimo iż nic strasznego się nie stało w 2012 roku, z wielu proroctw wynika , że ziemski 

„koniec” nastąpi po tej dacie − w wyniku globalnej wojny, kolizji Ziemi z planetą Nibiru lub 

asteroidą Apophis. Dlatego wielu ludzi ciągle się przygotowuje (zwłaszcza w USA) na trage-

dię.  

   Część ludzi patrzy na to jednak sceptycznie (bo przepowiednie się nie sprawdzają) i po ci-

chu liczy, że nic się nie wydarzy. Wielu jednak ciągle liczy się z taką możliwością i próbuje 

jakoś się zabezpieczyć. Najbardziej przejął się tym, jak się wydaje, Patrick Geryl (Proroctwo 

Oriona na rok 2012 itd.) i jego zwolennicy. Trzy jego kolejne książki, mówiące o katastrofie i 

drodze ocalenia, są dla wielu przygodą. Dla wielu jednak zwykłą „ściemą” i obrazą rozsądku. 

Kto jednak w dzisiejszych czasach może powiedzieć z czystym sumieniem, że jest rozsądny? 

Ludzie nie znający astrologii i numerologii oraz możliwości dawnych cywilizacji (zwłaszcza 

cywilizacji Majów, Egipcjan, Babilończyków, Hindusów, Chińczyków, Greków i Rzymian) 

na pewno nie. Dlatego kpią sobie z przepowiedni i astrologii. Tylko nieliczni traktują je po-

ważnie i próbują je zgłębiać. Wynika to z ograniczonych możliwości umysłowych współcze-

snych ludzi oraz ignorancji.  

    Wielu zadaje sobie w związku z tym pytanie, czy dawni mieszkańcy Atlantydy, a później 

Majowie, Egipcjanie i przedstawiciele innych wielkich cywilizacji naszej planety, mogli po-

siadać większą niż my wiedzę z zakresu astrologii i numerologii, pozwalającą przewidywać 

przyszłość? Wiele wskazuje, że tak (mimo iż nie posiadali komputerów).  Prowadzili bowiem 

wieloletnie obserwacje nieba i przekazywali swą wiedzę następcom. Nie powinniśmy więc 

ich lekceważyć. Problem współczesnych naukowców (zwłaszcza kosmologów) polega na 

tym, że nie posiadają dostępu (karmicznego) do tych nauk (zwłaszcza do astrologii i numero-

logii) i możliwości ich wykorzystywania. 

   Mieszkańcy Atlantydy (zakładając, że takowi byli; bo wielu nawet w to wątpi) mogli od-

kryć teorię pól magnetycznych Słońca i wiedzieć, kiedy Ziemi grozi zagłada. Wiedzę tę mogli 



przejąć od nich Majowie i Egipcjanie (którzy, jak się przypuszcza, są potomkami Atlantów 

lub ich spadkobiercami). Mogli jednak także się pomylić lub zostać źle zrozumiani przez ba-

daczy. Sam przewiduję trafnie za pomocą astrologii i numerologii wiele katastrof: pożarów, 

powodzi, huraganów, trzęsień ziemi (co wg naukowców nie jest możliwe) i nie widzę w tym 

nic nadzwyczajnego. Zdarza mi się jednak czasem coś przeoczyć (nie mam horoskopów 

wszystkich miejsc na Ziemi i nie zajmuję się tym na bieżąco) lub źle  zinterpretować.   

   To, czy w danym okresie określone ciała niebieskie tworzyć będą dobry czy zły układ (jak 

w 9792 r. p.n.e., kiedy to miało się zdarzyć ostatnie przebiegunowanie Ziemi) można obecnie 

sprawdzić w komputerze. Nie trzeba w to wierzyć lub nie wierzyć (wiara i niewiara pojawiają 

się tam, gdzie nie ma wiedzy). Czy będziemy w to wierzyć, czy nie, nie ma znaczenia. Zdarzy 

się to, co ma się zdarzyć, i nie będziemy mogli tego uniknąć. 

   Szukanie tak zwanego azylu (który zaproponował Geryl) też nie jest rozwiązaniem. Nie 

rozwiązuje bowiem problemu (bo możemy stracić wskutek katastrofy wszystko i nie będzie-

my mogli tego odtworzyć). Wykupienie udziału w „Perfect Vision” na farmie w południowo-

afrykańskich Górach Smoczych może nam poprawić nastrój, nie uchroni nas jednak od zagła-

dy. Jeśli  bowiem zagłada nastąpi – to skończy się ten nasz piękny świat (nawet jeśli ktoś 

przeżyje) i nikt go nie odtworzy. Zacznie się nowy świat i nowa walka o przetrwanie (tych, 

którzy przeżyją), która będzie gorsza niż śmierć. Nawet dobrze zaopatrzeni będą w opałach i 

raczej nie będą mogli się zajmować garncarstwem, tkactwem, wytwarzaniem papieru, hodow-

lą kur, gęsi, owiec, koni, lam, uprawą warzyw, zbóż oraz obsługą turystów – jak przewiduje 

Geryl. Zapasy bowiem  szybko się skończą, maszyny i urządzenia się popsują, techniki i 

technologie zostaną zapomniane (i będą trwale niedostępne; wszystko będzie zniszczone), 

środowisko zostanie zniszcone i zanieczyszczone, ludzie będą zrozpaczeni. Bez nich oraz bez 

zdobyczy nauki i techniki ostatnich lat nikt podobnej do istniejącej cywilizacji nie zbuduje. 

Gdy bowiem skończą się zapasy, zacznie się walka  o przetrwanie, w której nie będzie zwy-

cięzców i pokonanych. Ludzie będą sobie wydzierać wszystko jak zwierzęta. To będzie 

straszny koniec. 

   Przepowiednie dotyczące końca świata są nośne, bo głód wiedzy i spraw ostatecznych jest 

w nas mocno zakorzeniony. W dodatku są wśród nas ludzie, którzy widzą wokół  tylko zło – i 

z lubością czekają na „koniec” (na zniszczenie tego zła). To, że określona przepowiednia się 

nie sprawdza ich nie zraża. Prędzej czy później (według nich) się sprawdzi. Ludzie ci wierzą 

w krwawy „koniec świata” i zachowują się adekwatnie do tej wiary. Korzystają na tym 

hochsztaplerzy. Skoro jest popyt na horror – to jest i podaż.  



   Jak może wyglądać ten „ostateczny koniec” – nikt dokładnie nie wie (zdania są podzielone). 

Jedni mówią, że będzie to zagłada.  Inni – że część istnień przeżyje i wejdzie w nową erę 

zsynchronizowana z naturalnym rytmem TZOLKIN i z naturalnym rytmem Słońca i Księży-

ca. Przejście do wyższych cyklów ewolucji jest bowiem płynne, niczym wyjście słońca nad 

horyzont. Przed każdym zachodem jest zmierz, a przed każdym wschodem świt. Dzięki temu 

widać, że kończy się noc. W skali wielkich cykli planetarnych oznacza to okresy przejściowe. 

Zarówno „zmierzchy”, jak i „świty”, w długich cyklach planetarnych, muszą trwać wiele lat. 

Wszystko to można poznać za pomocą współczesnej astronomii, astrologii i numerologii. 

Trzeba tylko wiedzieć jak i mieć możliwości.        

   Według Majów,  13 sierpnia 3113 roku przed narodzeniem Chrystusa (wg naszej rachuby 

czasu) na horyzoncie Ziemi pojawiła się Wenus, nazywana bliźniaczą planetą Ziemi. W dniu 

21 grudnia 2012 r. (według ich obliczeń) Wenus miała „zniknąć” z pola widzenia (po retro-

gradacji na tle Oriona), a na jej miejscu miały się pojawić Plejady (grupa gwiazd) – co miało 

oznaczać rozpoczęcie Nowej Ery (Piątego Świata) i zakończenie  cyklu trwającego 5200 lat. 

Retrogradacja Wenus w 2012 była, ale nic więcej na powyższy temat na razie powiedzieć nie 

można – choć wiele ziemskich zdarzeń (społecznych, gospodarczych, kulturowych, politycz-

nych, ekonomicznych, geologicznych, klimatycznych – takich jak: zmiany wzorców pogodo-

wych, pola magnetycznego Ziemi, pola energetycznego Słońca oraz ruchu obrotowego Ziemi, 

wahań na biegunach itd.) wskazuje na przemianę. 

  Cykliczność zdarzeń i duchowość były dla Majów ważne. Symbole liczb oprócz miar i wag 

wyrażały treści i jakości, zaś czas nie miał ani początku, ani końca. Każdy cykl był dla nich 

nowym światem (jakby wejściem w nowy holograficzny „film” na ziemskim ekranie), po 

którym manifestował się nowy świat. Tak zwany koniec świata był dla nich  końcem starego 

cyklu i wejściem w nowy cykl, w sferze trzynastu nieb (jakby trzynastu holograficznych „fil-

mów”, ukazujących się na „ekranie Ziemi”).  

   My nazywamy to precesją, czyli ruchem wykonywanym przez oś Ziemi po powierzchni 

bocznej stożka. Kręcąc się i kołysząc jak bąk, Ziemia kreśli swą osią na tle nieba okrąg przez 

25 729 lat (w zaokrągleniu: 26 000 lat), przechodzący przez określone fazy Zodiaku (odcinki 

30-stopniowe zwane znakami) i wyznaczający początek i koniec er (Miesięcy Wielkiego Ro-

ku Precesyjnego, trwających po ok. 2144 lata każdy). Oś obrotu Ziemi nie jest bowiem pro-

stopadła do jej płaszczyzny obiegu wokół Słońca (Ekliptyki), lecz pochylona pod kątem 23,5 

stopni. Kąt ten waha się pomiędzy 21,8 a 24,4 stopnia. Obecnie Ziemia zbliża się do fazy cy-

klu, w którym jej orbita będzie najbardziej kołowa. Okres ~26 000 lat [5 x ~5200] – nazywa-

ny Rokiem Precesyjnym –  określa się jako powrót ziemskiego żyroskopu do punktu wyjścia. 



Na skutek asynchronizacji kąta nachylenia osi ziemskiej, linearny okres 5125 lat odpowiada 

5200 majańskim Dreamspell-latom. Ponieważ oś ziemska zaczęła się znów podnosić, zmienia 

się także nasze wewnętrzne poczucie biegu czasu. W ostatnim 26-letnim cyklu (od 1987 do 

2013 roku; jest to tzw. Moment Konwergacji Harmonijnej) usuwane są, jak się przypuszcza,  

tzw. deformacje cyklu, zaistniałe na przestrzeni ostatnich 26 000 lat ewolucji. Od tej chwili 

dzień po dniu ma postępować wsteczny proces harmonizacji (usuwane mają być wszelkie 

dysharmonie).  

   Zwrot czasu (TIME SHIFT) miał nastąpić 26 lipca 1992 roku. Po zakończeniu tego etapu 

ewolucji mamy osiągnąć dostęp do wyższego poziomu galaktycznego. To w 1987 roku, w 

sferze duchowej miał się domknąć Wielki Cykl stwarzania i mieliśmy wejść w krytyczną fazę 

przejściową. Nie jest ona dla nas przyjemna (co widać i słychać), choć do przetrzymania. Po 

niej ma nastąpić nowy impuls stwórczy, w nowych warunkach kosmicznych i sytuacyjnych 

Ziemi – który ma wznieść Ziemię na wyższy poziom – w tak zwany Piąty Świat (Erę Wodni-

ka). Ma to być podobne (choć nie tak szybkie) do wyjścia Polski z rzeczywisto-

ści peerelowskiej w dniu 23 grudnia 1989 roku i wejście w rzeczywistość III RP. Wszystko 

ma się w efekcie zmienić, rzeczywistość i ludzie, i ma nastać nowy, lepszy świat. Tak jak my 

przemieniliśmy się (mówiąc kolokwialnie) z emocjonalnych i radosnych „Raków PRL-u” w  

poważnych i sztywnych „Koziorożców-Wężów III RP”, tak wszyscy ludzie Ziemi (w różnym 

zakresie, z różnymi „zabarwieniami”) mają zmienić się w najbliższym czasie z „emocjonal-

nych Ryb” we „wszystko wiedzących, liberalnych Wodników XXI wieku”. 

   Obecnie, od 1999 r. w sferze fizycznej zmierzamy do przodu (+13 lat), a w sferze mentalnej 

do tyłu (do 1987 roku, –13 lat). Dlatego mówi się, że w  2013 roku zmienił się cykl ewolu-

cyjny i rozpoczął Piąty Świat. Faza sprzężenia z nową częstotliwością miała trwać do lipca 

2013 r. i zakończyć się trzecią (ostatnią) tak zwaną aktywacją Siedmiu Zagubionych Świa-

domości.       

   Wraz z przeminięciem Czwartego Świata ma przeminąć wszystko, co się z nim wiąże i co 

nie będzie nam już potrzebne w Piątym Świecie. Ma to nastąpić płynnie, bez większych pro-

blemów. W zamian mamy otrzymać nową świadomość oraz nową wiedzę, filozofię, naukę, 

religię, ekonomię, ezoterykę, zdolności, umiejętności, świadomość celu i wartości.  

   Już to się zaczęło (z różnym natężeniem i zawirowaniami)  i będzie trwać (z „zabarwienia-

mi”) do końca nowego cyklu (będziemy pod wpływem różnych mniejszych cykli fazy Wod-

nika: dekanatów, dwadasams, dekanatów dwadasams, cykli planetarnych i liczbowych, tran-

zytów itd., które będą przynosić nowe rozwiązania, nową świadomość, nowe „światy”). 

Pierwsza faza przejściowa (wg cyklu 13) będzie trwała 26 lat. Po niej nastąpi zwrot i zmiany. 



Mają też być mniejsze zwroty (m.in. po 6,5 latach), uwidaczniane w cyklach numerologicz-

nych i planetarnych (progresje, dyrekcje, tranzyty).  

   TZOLKIN (kalendarz Majów) to, według entuzjastów, „plan ratunkowy ludzkości”, a nie 

„czarny scenariusz”. Ma on się zakończyć w 2040 r. Czy w roku tym „Niebo zejdzie na Zie-

mię” – nie wiadomo. Świat jednakże coraz szybciej się zmienia. Ci, którzy wierzą, że szybko 

zniknie to całe „iluzoryczne zamieszanie Ery Ryb”, mogą się przeliczyć. Każda era ma swoje 

specyficzne cechy i prawa, i jest taka, jaka ma być (przynosi takie, a nie inne rozwiązania i 

doświadczenia).  Żadna nie jest ani dobra, ani zła. Każda ma coś do zabrania i coś do dania 

(plusy i minusy). Tak będzie i z Erą Ryb (Czwartym Światem) oraz z Erą Wodnika (Piątym 

Światem), choć niektórym trudno to zrozumieć.  Bez względy na to,  jak będziemy  osądzać 

mijającą chrześcijańską Erę Ryb (Czwarty Świat) – była ona pod wieloma względami nie-

zwykła (era, w której powstało wiele wynalazków i wiele uniwersalistycznych religii – z 

chrześcijaństwem i islamem na czele, zdobyto głębiny i Kosmos). Docenimy ją po pewnym 

czasie, gdy znikną „walki” przełomu. Starajmy się jej nie dołować. Była to bowiem era wy-

jątkowa. Starajmy się zachować z niej wszystko, co przyda się w Nowej Erze. Nie ma bo-

wiem er dobrych i złych (bo nie ma znaków dobrych i złych). Każda coś daje i zabiera. W 

każdej jest rozwój w jednych dziedzinach i zaniedbania w innych,  ludzie  dobrzy i źli – od-

powiednio do miejsca, czasu, kryteriów rozwojowych, wartości, poziomu świadomości itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO TO ZNACZY „KONIEC” 
 

   „Koniec” (świata”) to w kosmologii hinduskiej: "nieistnienie”, pralaya: stan materii, gdy 

trzy guny (siły-natury materialnej) są w idealnej harmonii. Słowo pralaya pochodzi z san-

skrytu i znaczy rozwiązanie, zniszczenie, zagłada, śmierć. Ogólnie jest to termin rozpadu, 

który określa różne okresy czasu, w których następuje zniszczenie (częściowe lub całkowite) 

Wszechświata. Mahapralaya to wielkie, całkowite  zniszczenie, wielki rozpad.  

   Podczas każdego pralaya pierwsze trzy sfery (loka) Wszechświata są niszczone. Są to Bhu- 

loka (sfera ziemna), Bhuvar-loka (sfera powietrzna) i Swarga-loka (sfera wodna).   

   Według Vishnu Purany i Agni Purany – są 4 różne rodzaje pralayi: Praakritik-pralaya, Na-

imittik-pralaya , Atyantik-pralaya i Nitya-pralaya.    

   Praakritik-pralaya  (całkowite zniszczenie świata materialnego) trwa 311 040 000 000 

000 lat słonecznych. Występuje po zakończeniu życia Brahmy, który żyje 100 lat (100 lat 

Brahmy = 311 bilionów 40 000 000 000 lat ziemskich = jeden dzień Vishnu = 1 parama). Po 

zakończeniu jednego cyklu życia Brahmy, następuje całkowite rozpuszczenie wszystkich 

podmiotów (tj. Panch Mahaabhoot lub Universe). Odbywa się to w wieczności (w Bogu).     

Praakritik-pralaya jest czasem, w którym Visznu śpi. Następnego dnia rano znowu rodzi no-

wego Pana Brahmę i prosi go, aby stworzył nowe światowe podmioty (zamanifestował Ko-

smos). Praakritik Pralaya i Życie Brahmy są jednakowej długości. 

   Naimittik-pralaya trwa 4 320 000 000 lat ziemskich. Występuje na końcu Kalpy. Znana 

jest jako Noc Brahmy, co oznacza koniec świata żywego.  

   Życie pierwszej żywej istoty, Brahmy, w naszym Wszechświecie, które ożywia wszystko, 

zostało opisane symbolicznie przez wielkiego mędrca Śukadevę Gosvamiego w Bhagvata 

Puranie. Pouczając odchodzącego ze świata króla Parikszita, oznajmił, że Pan Brahma jest 

dzieckiem i w podobny sposób jak dziecko bawi się materialnymi „zabawkami”. W ciągu 

dnia tworzy różne struktury z „kosmicznych zabawek” (elementów stwórczych Wszechświa-

ta), a przed udaniem się na spoczynek je demontuje.  

   Brahma czyni Wszechświat żywym podczas jego dni (Kalpa) i niszczy go przed pójściem 

spać na początku nocy (Naimittika-pralaya). Nowy żywy świat jest tworzony przez Brahmę 

kiedy budzi się on ze snu następnego dnia (czyli po okresie 4 320 000 000 lat ziemskich). 

Trwa on w cyklu do Praakritik-pralayi. Naimittika-pralaya i Kalpa są jednakowej długości.  

 



   Wygląda to podobnie jak włączanie i wyłączanie telewizora. Telewizor to Maja, a siła gene-

rująca prąd elektryczny ożywiający Wszechświat (czyli ruch elektronów w przewodnikach) to 

bezosobowy aspekt Pana Brahmy. 

   Potwierdził to (częściowo) Jezus mówiąc, że najwyższym aspektem Boga we Wszechświe-

cie jest… dziecko. 

   Atyantik-pralaya, określana również jako Moksha, jest ostatecznym wyzwoleniem lub 

osiągnięciem zbawienia przez duszę (jivan). Po niej dusza nigdy już nie jest ponownie w 

szponach karmy, ani nie jest ograniczona napiętymi linami Samsary. Jest to zmienna pralaya. 

Okres uwarunkowania duszy w materii określa praktyka różnego rodzaju prapatti-jog. Jest to 

końcowe zanurzenie duszy (atma), co całkowicie eliminuje jej indywidualizm i wznosi ją do 

odwiecznej wszechmocy (Parmaatma). 

   Nitya-pralaya jest snem lub przez jego rozszerzenie – śmiercią. 

   W filozofii sankhya, pralaya to jedna z sześciu szkół klasycznej filozofii indyjskiej.  

 

OKRESY ŻYCIA BRAHMY, GŁÓWNEJ ŻYWEJ ISTOTY WE WSZECHŚWIECIE 
Cykle Lata ziemskie 

360 dni i nocy Brahmy to 1 rok 

Brahma żyje 100 takich lat. Jest to jego 1 życie 

Krita-juga trwa 1.728.000 lat 

Treta-juga trwa 1.296.000 lat 

Dvapara-juga trwa 864.000 lat 

Kali-juga trwa 432.000 lat 

Suma 4 jug to Maha-juga, trwajaca 4.320.000 lat 

71 Maha-jug to okres panowania Manu, ojca ludzkości, równy 306.720.000 lat 

Panowanie czternastu Manu  to okres 994 Maha-jug, czyli 4.294.080.000 lat 

Suma odstępów pomiędzy panowaniami Manu to 1000 Maha-jug = 1 Kalpa = 1 dzień 

Brahmy. Tyle samo trwa noc 

25.920.000 lat 

Razem dzień i noc Brahmy trwa 4.320.000.000 lat 

360 dni i nocy Brahmy to rok Brahmy równy 3.110.400.000.000 lat 

100 lat Brahmy to życie Brahmy (okres wcielenia), Maha-kalpa, równa 311.040.000.000.000 lat 

 

Obliczenia te poczynili bramini hinduscy. Naukowcy mają do nich dystans. Liczby bowiem 

są duże. Tak, czy inaczej jednak, to, co miało swój początek, musi mieć swój (taki czy inny) 

koniec. Obawiać się, póki co, nie mamy czego. Choć zwolennicy wiedzy Majów twierdzą, że 

mamy. Pożyjemy, zobaczymy. 

 



 

CZAS 
 

   By zrozumieć naukę o cyklach, trzeba zrozumieć czas. Ma on wiele twarzy. 

   Najczęściej definiuje się go jako skalarną wielkość fizyczną określającą kolejność zdarzeń 

oraz odstępy między zdarzeniami. Rozumiany jest jako: chwila, punkt czasowy, odcinek cza-

su, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych, czwarta współrzędna czasoprze-

strzeni w teorii względności itd. 

   W fizyce klasycznej czas jest samodzielną wielkością, niezależną od innych wielkości,  bie-

gnącą w takim samym rytmie w całym Wszechświecie.  

   W mechanice relatywistycznej stanowi czwartą współrzędną czasoprzestrzeni.   Jego upływ 

zależy od obserwatora i jest różny dla różnych obserwatorów. 

   Jednym z tematów dyskusji filozofów i naukowców o czasie jest spór o absolutny bądź 

względny charakter czasu. 

   Heidegger (Sein und Zeit) opisał go następująco: Czas nie "jest" obecny ani w podmiocie, 

ani też w przedmiocie; nie jest wewnątrz bytu, ani na jego zewnątrz, "jest wcześniejszy" od 

wszelkiej subiektywności oraz obiektywności, ponieważ stanowi warunek możliwości nawet 

dla owego "wcześniej".  

   Czym więc jest czas? 

   Według Parona: czas jest czymś nieuporządkowanym, gdyż powoduje utratę pamięci, za-

pominanie. W tym sensie jest bardziej przyczyną ginięcia, niż powstawania (Arystoteles "Fi-

zyka" 222b), ilością ruchu, odliczaniem poszczególnych momentów „teraz” ze względu na 

„wcześniej” i „później”. 

   Św. Augustyn z kolei stwierdził (XI księga Confessiones), że czas jest bezcenny, nieroz-

łączny ze zmianą (ruchem), stanowi pewien wymiar świata materialnego i wiąże się z przemi-

jalnością. Teraźniejszość (to, co istnieje materialnie) była dla niego czasem zauważanym 

(choć nieuchwytnym), przeszłość (to, co istniało) – pamiętanym, a przyszłość (to, co będzie 

istniało) – oczekiwanym. Wahał się jednak, czy te dwie ostatnie odmiany gdziekolwiek jesz-

cze istnieją. Pewien był tylko, że czas stworzył Bóg, który znajduje się poza nim. 

   Zdaniem Kanta (Estetyka transcendentalna): czas i przestrzeń są apriorycznymi formami 

naszej zmysłowości. Mają swoje źródło w podmiocie i stosują się do wszystkich zjawisk (tzn. 

zmysły dostarczają wrażeń już ukształtowanych czasoprzestrzennie). Czas i przestrzeń ukazu-



ją się nam w doświadczeniu jako realne, jednak podczas transcendentalnej analizy okazują się 

„być” idealne (stają się niczym, gdy chcemy je rozważać niezależnie od doświadczenia). 

   Bergson rozróżniał pomiędzy matematycznym, dyskretnym czasem (nauka) rozbitym na 

chwile i pojmowanym w sposób przestrzenny, a czasem „rzeczywistym”, czystym dzianiem 

się, ciągłością, która dana nam jest w introspekcyjnym doświadczeniu. 

   W koncepcji Husserla strumień czasu oglądany w swym czystym przepływie staje się toż-

samy z samą świadomością (transcendentalną i absolutną). Ostateczne źródło czasu stanowi 

tym samym świadomość, która uobecnia się sobie samej – będąc źródłem czasu jest źródłem 

wszelkiego istnienia nadając mu sens. „Ja jestem” = istnieje strumień świadomości, w nim Ja 

objawia się sobie samemu za pośrednictwem i pod postacią czasu. 

   Według Newtona: istnieje tylko jeden, uniwersalny i wszechobejmujący czas. Płynie on w 

jednostajnym tempie i nic nie wywiera na niego wpływu. Jest  absolutny i obiektywnie jedna-

kowy w całym Wszechświecie.  

   George Berkeley to zakwestionował, twierdząc, iż bez umysłu, który by postrzegał ruch, 

sama idea czasu staje się iluzją. Także Leibniz sprzeciwiał się teorii Newtona – utrzymując, 

że czas jest porządkiem następstwa zdarzeń zachodzących w świecie – bez świata (zdarzeń) 

nie może być mowy o żadnym czasie. 

   Szczególna teoria względności Einsteina wprowadziła nowe pojęcie czasu. Okazało się, że 

upływ czasu zależny jest od prędkości układu odniesienia, w którym się go mierzy. Jeżeli 

znajdujemy się na powierzchni Ziemi i mija nas kosmita w statku kosmicznym poruszającym 

się z prędkością zbliżoną do prędkości światła, wydaje nam się, że jego zegar chodzi wolniej 

od naszego (dylatacja czasu). W życiu codziennym różnice te są niemierzalne, jednak w przy-

padku układów poruszających się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła różnica 

pomiaru jest duża. 

   Ogólna teoria względności Einsteina uwzględnia związek czasu z polem grawitacyjnym. 

Czas nie płynie w niej odrębnie, lecz jest związany jako czwarty wymiar w pojęciu czaso-

przestrzeni. Zgodnie z podstawowym założeniem ogólnej teorii względności, grawitacja po-

woduje zakrzywienie czasoprzestrzeni. Zegary umieszczone w silniejszym polu grawitacyj-

nym chodzą wolniej. Dlatego zegar leżący na powierzchni Ziemi chodzi wolniej, niż zegar 

umieszczony na szczycie wieży. Na co dzień różnice te są niewielkie. Gdy jednak trzeba  do-

konać dokładnego wyznaczenia czasu, a z niego – położenia, odchylenia te należy brać pod 

uwagę. Wzięto je pod uwagę m.in. w GPS. 

   Czas uniwersalny (ang. universal time, UT, Greenwich Mean Time, GMT) to astronomicz-

ny czas słoneczny średni na południku zerowym, za który przyjęto południk przechodzący 



przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich (obecnie  dzielnica Londynu w Wielkiej 

Brytanii). Jest to czas strefowy pierwszej strefy czasowej, od którego liczy się czas pozosta-

łych stref. 

   Oficjalnie czas GMT został wycofany z użycia w latach 70. Obecnie stosuje się czas UTC 

ze stosowną korektą dla obserwowanych zmian w ruchu kuli ziemskiej. Nazwa GMT jest 

jednak ciągle (błędnie) przytaczana, dlatego w niektórych krajach, jak np. we Francji, wpro-

wadzono zakaz posługiwania się nazwą GMT dla czasu uniwersalnego.  

   W strefie czasu uniwersalnego znajdują się: Irlandia, Wielka Brytania, Portugalia, Wyspy 

Kanaryjskie (Hiszpania), Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania, Mali, Senegal, Gambia, 

Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, 

Ghana, Togo oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. 

   Europejskie kraje próbowały przejść do czasu środkowoeuropejskiego (Wielka Brytania i 

Irlandia w czasie II wojny światowej i w latach 1968-71 oraz Portugalia w latach 1966-76 i 

1992-96), ale wróciły do czasu uniwersalnego. 

   Czas biologiczny to skala czasu wyznaczana rytmem uderzeń serca (średnio 70 uderzeń na 

minutę). Jedno (1) uderzenie było pierwowzorem sekundy. Doba to w przybliżeniu 100 800 

uderzeń serca.  

   Czas cykliczny to kategoria kulturowego oglądu czasu, opisująca postrzeganie czasu w 

kulturach tradycyjnych jako odradzalnego lub powtarzalnego.  

   Czas cykliczny odradzalny to  koncepcja upływu czasu, w której czas starzeje się i rytual-

nie umiera, a wraz z nim kończy się w wymiarze symbolicznym porządek świata i ład. Nastę-

puje przejściowy okres chaosu i rozprężenia obyczajowego, który kończy się wraz z inaugu-

racją święta Nowego Roku, kiedy następuje recytacja mitu opisującego stworzenie świata 

przez bogów i bohaterów. Ład zostaje przywrócony, a społeczeństwo regeneruje się. Jest to 

koncepcja czasu łączona przez Mirceę Eliadego ze społeczeństwem archaicznym. 

   Czas cykliczny powtarzalny to czas, w którym najdalsza przeszłość jest jednocześnie naj-

bliższą przyszłością. Wszystkie wydarzenia powracają – dosłownie lub w zmienionej postaci. 

Takie ujęcie czasu wyraża grecka, archaiczna koncepcja Złotego Wieku oraz koncepcja jug w 

hinduizmie. 

   Czas efemeryd (ET) jest wyznaczony przez obserwację położeń Księżyca, planet i mecha-

nikę nieba. 

   Jedną z odmian czasu efemeryd jest tak zwany czas ziemski (TT), mierzony na powierzchni 

wirującej geoidy. Wskutek zmniejszania się prędkości wirowania Ziemi, różnica między cza-

sem efemeryd a czasem uniwersalnym rośnie od zera do 2 sekund na rok i służby czasu mogą 



dodawać co pół roku do czasu uniwersalnego „sekundę przestępną”. Inną odmianą jest tak 

zwany barycentryczny czas dynamiczny (TDB) odniesiony do środka masy Układu Słonecz-

nego. Czas efemeryd nie zależy od położenia obserwatora i jest taki sam jak czas uniwersal-

ny. 

   Czas gwiazdowy to czas wyznaczany tempem rotacji sfery niebieskiej. Definiuje się go 

jako kąt godzinny Punktu Równonocy Wiosennej (punktu 00° 00’ Barana). Jest on zawsze 

równy rektascensji obiektu astronomicznego, który znajduje się w danej chwili w południku 

lokalnym. Czas gwiazdowy należy do czasów o charakterze lokalnym. W różnych miejscach 

Ziemi mamy różny czas gwiazdowy. 

   Naturalną jednostką czasu gwiazdowego jest doba gwiazdowa, która jest równa okresowi, w 

jakim obraca się Ziemia dookoła osi względem gwiazd. Dobę gwiazdową dzielimy na 24 go-

dziny gwiazdowe, te na 60 minut gwiazdowych, a te na 60 sekund gwiazdowych. 

   Czas używany przez nas w życiu codziennym jest średnim czasem słonecznym, w którym 

obrót Ziemi wokół własnej osi względem kierunku ku Słońcu (doba słoneczna) trwa średnio 

24 godziny, a obrót względem gwiazd (doba gwiazdowa) – 23 godziny, 56 minut i 4 sekundy. 

Różnica ta jest skutkiem ruchu orbitalnego Ziemi dookoła Słońca. 

   Rok zwrotnikowy trwa 365,2422 średnich dób słonecznych albo 366,2422 dób gwiazdo-

wych. 

   Czas niebieski to skala czasu wyznaczana na podstawie zmieniających się okresowo zja-

wisk występujących w przyrodzie. Przykładowe jednostki czasu niebieskiego to: doba – czas 

1 obrotu Ziemi wokół własnej osi, miesiąc synodyczny (księżycowy) – czas między dwoma 

kolejnymi fazami Księżyca (średnio 29 dni 12h 44 min 2,9s), rok – czas jednego obiegu Zie-

mi wokół Słońca.  

   Czas słoneczny to czas wynikający bezpośrednio z pozycji Słońca na niebie. Istnieją dwa 

rodzaje czasu słonecznego: prawdziwy i średni. Prawdziwy definiuje się jako kąt godzinny 

Słońca powiększony o 12 godzin. 

   Określone według czasu słonecznego południe prawdziwe następuje zawsze podczas góro-

wania Słońca, gdy znajduje się ono nad lokalnym południkiem ziemskim, a północ podczas 

dołowania Słońca. 

   Czas prawdziwy słoneczny jest czasem płynącym niejednostajnie. Istnieją dwa powody, dla 

których kąt godzinny Słońca nie narasta jednostajnie w czasie. Pierwszy związany jest z fak-

tem, że Słońce na niebie porusza się po Ekliptyce, która jest nachylona względem równika 

niebieskiego, co powoduje, że jego ruch rzutowany na płaszczyznę równika niebieskiego jest 

ruchem niejednostajnym. Drugi powód wynika z ekscentryczności orbity ziemskiej, co powo-



duje, że ruch Słońca po samej Ekliptyce jest także niejednostajny. Do tego występują wahania 

prędkości obrotowej Ziemi. 

   Aby uniknąć efektów niejednostajności prawdziwego czasu słonecznego wprowadza się 

jego postać uśrednioną, tzw. średni czas słoneczny, który jest definiowany jako kąt godzinny 

Słońca średniego powiększony o 12 godzin. Słońce średnie jest tutaj punktem matematycz-

nym poruszającym się w sposób jednostajny po równiku niebieskim. Używany przez nas w 

życiu codziennym czas urzędowy jest oparty właśnie o taki średni czas słoneczny. 

   Czas słoneczny mierzy się poprzez obserwację ruchu Słońca. Ten sposób pomiaru okazał 

się jednak niedostateczny wobec coraz szybszego przemieszczania się ludzi. Aby uzyskać 

bieżący czas lokalny, osoby podróżujące na wschód lub zachód musiałyby przestawiać zegar-

ki o minutę (do przodu w przypadku podróży na wschód i do tyłu w przypadku podróży na 

zachód) na każde ćwierć stopnia długości geograficznej, czyli co około 28 km w przypadku 

okolic równika, a na średnich szerokościach geograficznych, jak np. w Polsce, co około 

19 km. W związku z tym wprowadzono czas strefowy.    

   Czas uniksowy, czyli czas POSIX (ang. Unix time, POSIX time), to system reprezentacji 

czasu mierzący zegarową liczbę sekund od 1 stycznia 1970 r., godz. 00:00:00 czasu UTC, 

czyli od chwili zwanej początkiem Epoki Uniksa (ang. Unix Epoch). Nie uwzględnia on se-

kund przestępnych, zatem rzeczywista liczba sekund, jakie upłynęły od początku Epoki Unik-

sa, jest w nim większa o liczbę sekund przestępnych. 

   W systemie operacyjnym Unix i pochodnych data i czas są przedstawiane jako 32-bitowa 

liczba sekund, które upłynęły od początku 1970 roku. Daną tę interpretuje się jako liczbę ze 

znakiem (signed integer), w której wartości ujemne nie są wykorzystywane. Dlatego też prze-

dział czasu jest ograniczony i wynosi dokładnie 231–1 sekund, co daje wartość równą 

2 147 483 647. 

   Pierwsze 109 sekund od początku Epoki Uniksa upłynęło 01:46:40 GMT, 9 września 2001 

roku. Chwilę tę nazwano Unix billennium. Systemy uniksowe były odporne na tzw. problem 

roku 2000. 32-bitowy Unix time wyczerpie się o 03:14:07 GMT, we wtorek, 19 stycznia 2038 

roku. Wtedy może pojawić się problem roku 2038. 

   Uniwersalny czas koordynowany, UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Uni-

versal Time, fr. Temps Universel Coordonné), to wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI 

(fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i 

koordynowany względem czasu słonecznego. By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku 

przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 UTC, z dokładnością nie mniejszą niż 



0.9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. przestępna sekunda. Operację tę prze-

prowadza IERS (International Earth Rotation Service). 

   Coordinated Universal Time jest wyrażany za pomocą 24-godzinnego zegara i wykorzystu-

je kalendarz gregoriański. Jest używany w nawigacji lotniczej i morskiej, gdzie jest znany pod 

nazwą wojskową Zulu time („Zulu” w alfabecie fonetycznym odpowiada literze „z”, oznacza-

jącej południk zerowy, czyli długość geograficzną 0, w angielskiej miejscowości Greenwich). 

   UTC został zdefiniowany przez Comité Consultatif International Des Radiocommunications 

(CCIR), poprzednika Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Akronim UTC jest nieza-

leżny od języka i odpowiada w języku angielskim nazwie Coordinated Universal Time, a w 

języku francuskim Temps Universel Coordonné. W komunikacji radiowej na morzu i w po-

wietrzu poza określeniem „Czas Zulu” używa się również rozwinięcia akronimu Universal 

Time Correct. 

   W Polsce stosuje się czas UTC(PL) – wprowadzony w 2003 r. ustawowo jako czas urzędo-

wy (do zastosowań oficjalnych), udostępniany z dwóch adresów IP przez Główny Urząd 

Miar, oraz czas UTC (AOS), podawany do celów naukowych przez jednostkę PAN Obserwa-

torium Astrogeodynamiczne w Borówcu pod Poznaniem. 
   Jednostki podwielokrotne i jednostki wielokrotne czasu to: 

– attosekunda = 0,000000000000000001 sekundy, 

– femtosekunda = 0,000000000000001 sekundy, 

– pikosekunda = 0,000000000001 sekundy, 

– nanosekunda = 0,000000001 sekundy, 

– mikrosekunda = 0,000001 sekundy, 

– milisekunda = 0.001 sekundy, 

– sekunda (jednostka podstawowa w SI i CGS), 

– minuta = 60 sekund, 

– kwadrans = 15 minut = 900 sekund, 

– godzina = 60 minut = 3600 sekund, 

– doba (dzień) = 24 godziny = 86400 sekund, 

– tydzień = 7 dni = 604800 sekund, 

– miesiąc = 28,29, 30 lub 31 dni = 2419200/2505600/2592000/2678400 sekund, 

– kwartał = 3 miesiące = 7257600(dla 28 dni)/7516800(dla 29 dni)/ 7776000(dla  

   30 dni) / 8303040(dla 31 dni) sekund, 

– rok = 12 miesięcy = 365 lub 366 dni = 31536000(dla 365 dni)/31622400(dla  

   366 dni) sekund, 



– dekada = ~10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do  

   wieku, 

– wiek = 100 lat, 
– tysiąclecie (milenium) = 1000 lat, 
– era – dzieli historię ludzkości na okres przed umownym ważnym wydarze- 

   niem (np. narodzeniem Chrystusa) i po nim, 
– Rok Precesyjny – składający się z 12 miesięcy precesyjnych (po 2147,5 lata  

   każdy) = 25 770 lat; według innych obliczeń: 12 miesięcy (po 2144 lata  

   każdy) = 25 729 lat. 
 

 

Rok 
 
   Jedną z głównych jednostek czasowych na Ziemi jest rok. 

   Definiuje się go jako odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej 

ruchu po orbicie wokół Słońca.  

   Rok kalendarzowy w kalendarzu gregoriańskim to okres pomiędzy godziną 00:00 1 stycz-

nia a godziną 24:00 31 grudnia. 

   Na ogół stosowany jest kalendarz słoneczny, w którym wydziela się 4 pory roku: wiosna,  

lato, jesień, zima.  

   1 rok = 4 kwartały = 12 miesięcy = 52 tygodnie = 365 dni (rok przestępny 366 dni) = 8 760 

(8 784) godzin = 525 600 (527 040) minuty = 31 536 000 (31 622 400) sekund.  

   Wielokrotności roku to: 

   10 lat = dekada (dziesięciolecie),  

   100 lat = wiek (stulecie),  

   1000 lat = milenium (tysiąclecie).  

   Czas, kiedy Ziemia okrąży Słońce wynosi w przybliżeniu 365 dni 5 godzin 48 minut.  

   I kwartał roku obejmuje: styczeń, luty, marzec, II kwartał: kwiecień, maj, czerwiec, III 

kwartał: lipiec, sierpień, wrzesień, IV kwartał: październik, listopad, grudzień.  

   W kalendarzu rzymskim rok rozpoczynał się od równonocy wiosennej miesiącem Martius. 

W 155 r. p.n.e. przesunięto początek roku urzędowego na 1 stycznia. Termin ten zachowano 

w kalendarzu juliańskim i gregoriańskim. 



   Rok galaktyczny to okres, w ciągu którego Słońce obiega środek naszej galaktyki (Drogi 

Mlecznej). Trwa 240 milionów lat. Prędkość liniowa Słońca w tym ruchu wynosi 220 km/s. 

   Rok gwiazdowy (syderyczny) to czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca na 

tle tych samych gwiazd, a dokładniej między przejściami Słońca przez ten sam punkt na 

Ekliptyce.  

   Dla Ziemi trwa ok. 365 dni 6 godzin 9 minut 9,54 sekundy. 

   Rok wenusjański to 224,700 96 dni ziemskich; 0,615 197 7 lat ziemskich. 

   Rok marsjański to 686,9601 dni ziemskich; 1,8808 lat ziemskich. 

   Tysiąclecie (milenium, millennium, z łac. mille annum – tysiąc lat) to jednostka czasu 

obejmująca 1000 lat (10 wieków). 

   Tysiąclecia kalendarzowe (w kalendarzu gregoriańskim i w większości innych) liczone są 

od roku kończącego się cyframi „001” do najbliższego roku kończącego się trzema zerami, a 

więc II tysiąclecie trwało od roku 1001 do 2000, a wraz z rokiem 2001 rozpoczęło się III ty-

siąclecie. 

   Natomiast w przypadku stosowania kalendarza zawierającego rok zerowy (np. opartego o 

standard ISO 8601) uzasadnione jest liczenie tysiącleci od roku kończącego się trzema zerami 

do najbliższego roku kończącego się trzema dziewiątkami. 

   Wiek, stulecie jako jednostka czasu  to 100 lat liczone od roku kończącego się cyframi 

„01” do najbliższego roku kończącego się dwoma zerami, np. od 1501 do 1600 to wiek XVI. 

W odniesieniu do lat przed naszą erą wiek zaczyna się rokiem z dwoma zerami, a kończy cy-

frami „01”, np. od 500 p.n.e. do 401 p.n.e. to wiek V p.n.e. Numery wieków w języku pol-

skim zapisuje się zwyczajowo cyframi rzymskimi. 

   Kabalistyczny zapis dat stosowano, podobnie jak chronostych, w okresie baroku. Nawią-

zywał on do KABAŁY, w której literom hebrajskim przypisane były liczby. Litery alfabetu 

łacińskiego odpowiadały w nim następującym liczbom:  

 

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500

 

   Datę oblicza się w nim sumując wszystkie liczby odpowiadające kolejnym literom tekstu. 

Stosuje się go w drukach i rękopisach. W przypadku druków najczęściej podaje się pod po-

szczególnymi słowami sumę liczb ich liter.  

   Rok Precesyjny to okres precesji osi obrotu Ziemi (25 770 lat). 



   Rok świetlny (ang. light year) to miara odległości stosowana w astronomii. Jest to odle-

głość, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku. 

   W przeliczeniu na inne jednostki: 1 rok świetlny = 0,3066 pc = 63241 j.a. = 9,4607·1015 m.  

   Nie ma ustalonego symbolu jednostki roku świetlnego. W języku angielskim stosuje się 

skrót l.y. (w literaturze – bez kropek: ly). W języku polskim używa się głównie pełnej nazwy.  

   Przykłady odległości w latach świetlnych 

   By wyobrazić sobie odległości mierzone w tak zwanych latach świetlnych, popatrzmy na 

przykłady. Uzmysłowią nam one ogrom Wszechświata i naszą w nim znikomość.  

   Odległość Ziemia-Księżyc światło pokonuje w ciągu ok. 1,3 s (powodowało to m.in. od-

czuwalne opóźnienia komunikacji podczas amerykańskich misji Apollo). 

   Około 8 minut i 20 sekund podróżuje ono ze Słońca do Ziemi (jesteśmy w odległości około 

8,3 minuty świetlnej od Słońca). 

   Średnica Układu Słonecznego wynosi 11 godzin świetlnych (tyle czasu potrzebuje światło 

biegnące z szybkością prawie 300 000 kilometrów na sekundę by przemierzyć ten układ). 

   Najbliższa Ziemi gwiazda (poza Słońcem) Proxima Centauri jest położona w odległości 

4,22 lat świetlnych od Układu Słonecznego. 

   Średnica Drogi Mlecznej wynosi w przybliżeniu 100 000 lat świetlnych. 

   Odkryty 13 września 2008 roku obiekt, nazwany GRB 080913, będący źródłem rozbłysku 

gamma, oddalony od Ziemi o 12,8 miliardów lat świetlnych – to obok chmury wodoru Himi-

ko o średnicy 55 tys. lat świetlnych (oddalonej o 12,9 miliardów lat świetlnych) najdalej leżą-

cy we Wszechświecie obiekt, jaki kiedykolwiek zaobserwowano. 

   Obserwowany Wszechświat ma promień około 13 700 000 000 lat świetlnych  

(promień tzw. kosmologicznego horyzontu zdarzeń). 

 

 

Era 

 
   Ery to, ogólnie rzecz biorąc, długie okresy, zapoczątkowane jakimś ważnym wydarzeniem. 

Wyróżnia się różne ery, dotyczące różnych okresów początkowych, w różnych częściach 

Ziemi, o różnym znaczeniu. Są to tak zwane ery kalendarzowe. Są wśród nich ery krótkie i 

ery długie.  



   Era kalendarzowa to okres zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (rzeczywistym 

lub legendarnym), które stanowi podstawę rachuby lat w kalendarzu. Jest to najczęściej wyda-

rzenie o charakterze religijnym lub państwowym, związane z panującym władcą. 

   Era krótka to era kilkuletnia lub kilkunastoletnia, w najlepszym przypadku licząca kilka-

dziesiąt lat. W świadomości użytkowników takiej ery zostanie ona w  przyszłości zastąpiona 

nową erą. 

   Kalendarze liczone według er krótkich najczęściej związane są z okresem panowania kon-

kretnego władcy (np. „w 3. roku panowania cesarza Augusta”). Ery takie ustanawia się i liczy 

od pierwszego roku jego używania. Lat przed panowaniem danego władcy nie liczy się w 

systemie lat ujemnych, bo są one oznaczone inną erą krótką (nazwą okresu panowania innego 

władcy). Kalendarze o erach krótkich są więc praktycznie kalendarzami o wielu następują-

cych po sobie krótkich erach o różnej długości. 

   W historii konkretnych państw, np. Chin czy Japonii, często bywało tak, że władca w ciągu 

swego okresu panowania zmieniał tytuł czy dewizę, pod jaką panował. Powodowało to roz-

poczęcie Nowej Ery w odpowiednim kalendarzu chińskim czy japońskim. W kalendarzach 

tych często też posługiwano się równolegle innym (najczęściej cyklicznym) sposobem mie-

rzenia lat, związanym ze zjawiskami astronomicznymi, w związku z czym rok pierwszy i 

ostatni danej ery praktycznie nigdy nie pokrywał się z pełnym rokiem słonecznym, księżyco-

wo-słonecznym czy księżycowym. Początek kolejnych lat bowiem liczono od Nowego Roku, 

określanego metodami astronomicznymi, a nie od rocznicy wejścia na tron (ogłoszenia nowej 

dewizy panowania) danego władcy. Czas interregnum (okres między śmiercią lub abdykacją 

poprzedniego władcy a objęciem panowania przez nowego władcę) zaliczano najczęściej do 

ostatniego roku ery poprzedniego władcy (bardzo rzadko liczono odrębnie). W związku z tym 

dany rok (astronomiczny) może obejmować dwa lata liczone wg er krótkich: poprzedniego 

władcy i nowego władcy. 

   Kalendarze o krótkiej erze na ogół mają zastosowanie lokalne. Ograniczają się do datowa-

nia wydarzeń w obrębie danego państwa (cesarstwa, królestwa czy księstwa) i poza nim nie są 

używane (nawet rzadko używane są przez inną stronę w dwustronnych relacjach dyploma-

tycznych, gdyż w takiej sytuacji każde państwo używa własnych dat). Historycznie rzecz bio-

rąc: kalendarze te były mimo wszystko najstarszymi i najbardziej rozpowszechnionymi spo-

sobami liczenia czasu. Dziś już zanikają. Używa się ich jeszcze w Japonii. 

   Ery długie związane są z wydarzeniem wyjątkowym, którego żadne  wydarzenie „konku-

rencyjne” nie może zastąpić. W związku z tym liczenie czasu w ich ramach przebiega linear-

nie od tego momentu w nieskończoność (np. od założenia miasta w określonym roku). Naj-



częściej ery długie i kalendarze posługujące się erami długimi związane są genetycznie z 

konkretnymi religiami i wydarzeniami religijnymi, choć część z nich nabiera dziś charakteru 

świeckiego (np. kalendarz gregoriański i tzw. Era Powszechna [ang. Common Era: C.E.), 

czyli Era chrześcijańska (ang. Christian Era: C.E.), rzadziej z wydarzeniami z historii świec-

kiej (np. indyjskie Ery Śaka i Vikrama). 

   Ery długie ustanawiane są najczęściej post factum. Musi upłynąć trochę czasu od danego 

wydarzenia, aby zostało ono uznane za wystarczająco wyjątkowe. Czasem wiąże się z tym 

problem obliczenia wstecz daty tego początkowego wydarzenia – jak ma to miejsce w przy-

padku daty narodzin Jezusa Chrystusa dla kalendarza chrześcijańskiego. 

   Kalendarze takie uznaje się z czasem za uniwersalne i w praktyce używane są w wielu kra-

jach świata równocześnie. Najczęściej ery długiej nie poprzedza żadna inna era długa (jak w 

przypadku ery powszechnej), zatem wydarzenia sprzed obecnego okresu liczone są w syste-

mie lat ujemnych. 

   Kalendarze takie dominują dziś na całym świecie. Najnowsze próby administracyjnego 

ustanawiania nowych er (np. kalendarz republikański francuski czy kalendarz rewolucji paź-

dziernikowej wprowadzony w Rosji Sowieckiej w latach 20. XX wieku) nie przyjmują się i 

wychodzą z użycia (są dość szybko odwoływane przez odpowiednie władze). 

 

 

WAŻNIEJSZE ERY DŁUGIE  
WG POCZĄTKU RACHUBY KALENDARZA 

 
Początek rachuby 

kalendarza 
Określenie ery 

Charakterystyka daty początkowej  

i oznaczenie 

1 września 5509 r. p.n.e. Era Bizantyjska 

Rok stworzenia świata wg tradycji bizantyj-

skiej. Lata według kalendarza bizantyjskiego 

oznacza się skrótem BE 

1 stycznia 4713 r. p.n.e. Era Scaligera 

Data początkowa do obliczeń tzw. daty juliań-

skiej ustalona przez Josepha Scaligera. Dni tej 

ery oznacza się skrótem JD 

4000 r. p.n.e. Era Masońska 
Umowna data narodzin Jezusa Chrystusa mi-

nus 4 tysiące lat. Era stosowana w kalendarzu 



wolnomularskim 

6 października 3761 r. p.n.e. 

 
Era Żydowska 

Data stworzenia świata obliczona przez rabina 

Hillela II (Młodszego) w IV w. n.e.. Lata we-

dług kalendarza żydowskiego oznacza się skró-

tem AM, czyli anno mundi = „rok świata” 

6 września 3114 r. p.n.e. Era Majów 

Data początkowa tzw. Długiej Rachuby (ang. 

Long Count) kalendarza Majów według korela-

cji Goodmana Martineza Thompsona 

21 kwietnia 753 r. p.n.e. Era Rzymska 

Data założenia miasta Rzym obliczona przez 

Warrona. Początek rachuby lat kalendarza 

rzymskiego i juliańskiego stosowany w antycz-

nej historiografii. Lata tej ery oznacza się skró-

tem a.U.c. (ab Urbe condita) = od założenia 

Miasta (w domyśle Rzymu). Na co dzień w 

rachubie lat posługiwano się nazwiskami kon-

sulów, którzy w danym roku urzędowali. Do 

przeliczania takich dat na lata p.n.e. i n.e. służy 

wykaz rzymskich konsulów, tzw. fasti 

consulares 

624 r. p.n.e. lub 560 r. p.n.e. Era Buddyjska  

Rok śmierci Buddy. Era używana w krajach 

buddyjskich 

1 stycznia 1 r. n.e. 
Era Chrześci-

jańska 

Początek pierwszego roku po narodzeniu Jezu-

sa Chrystusa. Datę tę wyznaczył mnich Dioni-

zjusz Mały, według którego Jezus naro-dził się 

25 grudnia w roku 753 od założenia Rzymu – 

następny rok (754. od założenia Rzy-mu) przy-

jęto jako pierwszy rok Ery Chrześ-cijańskiej, 

nazywanej potocznie „naszą erą”. Numeracja 

lat przed narodzeniem Chrystusa również roz-

poczyna się od roku pierwszego. Obecnie 

przyjmuje się, że data wyznaczona została 

błędnie, i że Chrystus urodził się w 4-7 r. p.n.e. 



(wg mnie: 3.03.7 r. p.n.e.) 

9 r. n.e. Era Etiopska 

Data narodzin Jezusa Chrystusa według obli-

czeń Annianusa z Aleksandrii. Era stosowana 

w kalendarzu etiopskim. Lata według tej ra-

chuby oznacza się skrótem AM (od amhar-

skiego Amätä Məhrät: "rok łaski, rok miło-

sierdzia") 

16 lipca 622 r. 
Era Muzułmań-

ska 

Data ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny, 

tzw. hidżry. Początek rachuby religijnego ka-

lendarza muzułmańskiego. Lata tej ery ozna-

cza się Anno Hegira (AH) 

16 lipca 622 r. 
Era Perska 

(Irańska) 

Data ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny, 

tzw. hidżry. Jakkolwiek początek ery perskiej 

przypada tego samego dnia, co początek ery 

muzułmańskiej, to jednak w kalendarzu per-

skim stosuje się inną długość roku niż w kalen-

darzu muzułmańskim, przez co rachuba lat 

wygląda inaczej. Lata tej ery oznacza się AP 

(od łac. Anno Persico [Anno Persarum]) 

 
 

   Obecnie wkraczamy w Erę Wodnika (od nazwy fazy Zodiaku, w którą wchodzi obecnie 

Punkt Precesyjny Ziemi) lub (wg Majów) w Piąty Świat, i zastanawiamy się, co nam ona 

przyniesie.  

   Trochę podpowiedzieli nam Majowie – zwani odkrywcami i nawigatorami czasu. Odkryli  

oni bowiem naturę czasu. Jest to, według nich, energia niosąca z sobą określoną jakość oraz 

program rozwoju. Poszczególne jakości tej energii  zmieniają się co dnia i każdy człowiek, w 

zależności od swojej daty narodzin, inaczej na nie reaguje. Energia ta ujawnia nam kosmiczną 

misję, z którą przyszliśmy na świat.  

   Do dwudziestego roku życia, według Majów,  człowiek rozwija swoje ego (fałszywą toż-

samość materialną). Po trzydziestym roku życia jego świetlane ciało budzi się i zaczyna pro-

testować. Około czterdziestego roku życia człowiek czuje się rozdarty między tym, co robi, a 



tym, co powinien robić. Około pięćdziesiątego drugiego roku życia powtarza się jego kin na-

rodzin i następuje śmierć (pozorna [np. dla społeczeństwa] lub rzeczywista) oraz odrodzenie – 

aby nadrobić braki i rozpocząć nowy cykl życia.  

   Ten „dwudziestkowo-trzynastkowy” cykl jest ważny w rozwoju. Dobrze jest więc ujmować 

go w numerologicznych badaniach Drogi Życia,  wraz z cyklem numerologicznym 9, cyklem 

planetarnym 7 i innymi cyklami planetarnymi (progresje, dyrekcje, tranzyty, solariusze, luna-

riusze, horoskopy ingresów, nowiów i pełni Księżyca oraz zaćmień Słońca i Księżyca). 

Ujawnia on bowiem nieznane specyficzne tło jakości czasu w transformującym cyklu 20 / 13.   

  Ilość upływającego czasu Majowie odmierzali za pomocą kalendarza Haab oraz tzw. Co-

untdown, w którym rok składał się z 18 miesięcy po 20 dni i 5 dni dodatkowych (360 + 5), 

zaś jego jakość – za pomocą kalendarza Tzolkin. Kalendarz ten nazywali “instrumentem”, 

który ma 20 strun. Z każdej struny tego „instrumentu” można usłyszeć 13 dźwięków, czyli 

260 różnych wibracji, na które każdy reaguje w specyficzny sposób (odpowiednio do swojego 

pola działania – które opisuje nam portret numerologiczny i horoskop narodzin).   

   Kalendarz ten pokazuje nam swoistą „pieczęć solarną”  (jeden z dwudziestu wzorców po-

stępowania), jaką otrzymujemy w dniu narodzin. Każda taka „pieczęć” ma patronującą jej 

planetę i określony kolor, świadczący o przynależności do określonej kolorystycznej rodziny 

energetycznej (w tzw. galaktycznym kodzie kosmologii Majów [jak się go określa] pieczęcie 

[czyli tzw. glify] tworzą zewnętrzny, barwny pierścień).  

   Czerwienią charakteryzują się inicjatorzy przemian; bielą – ci, których zadaniem jest uszla-

chetnianie, wprowadzanie ładu; barwą niebieską –  transformatorzy  (uzdrawiacze); barwą  

żółtą – ci, których zadaniem jest oświecanie. 

   Pieczęć  tę (statyczną z natury) wprowadza w ruch energia zwana tonem. Trzynaście tonów 

(energii) wysyła Hunab Ku, Praprzyczyna Bytu, Najwyższa Inteligencja Wszechświata. Każ-

dy w dniu narodzin otrzymuje „pieczęć” i ton (pierwszy, magnetyczny ton Przeznaczenia, 

który nakazuje otwarcie serca na bezwarunkową miłość, biegunowy ton bodźców, obligujący 

do osiągnięcia harmonii w związku z partnerem, czwarty ton urzeczywistnienia itd.). Zarów-

no każda pieczęć, jak i każdy ton ma dwa bieguny: biegun światła i biegun cienia. Pierwszy 

jest biegunem „grzecznego dziecka”, a drugi biegunem „niegrzecznego dziecka” (doświad-

czenia z nim związane są bardziej przykre, pełne napięć, rozterek i niepewności). Z kombina-

cji 13 tonów i 20 pieczęci (13 x 20) powstaje 260 kinów, czyli programów życia, które od-

szukuje się w tabeli załączonej do kalendarza. Można tam znaleźć także pieczęć swojego 

przewodnika duchowego, partnera analogicznego (bratniej duszy), partnera antypodalnego 

(alter ego) i partnera okultystycznego.  



   Kalendarz Tzolkin jest więc indywidualnym kalendarzem człowieka (w odróżnieniu od 

zwykłych kalendarzy, które nie podają jakości czasu). Uwzględniając go wraz z opracowa-

nym kalendarzem cykli numerologicznych (uniwersalnych i indywidualnych), cyklem chi-

energii oraz z cyklami planetarnymi (wg różnych metod i technik) można stworzyć komplek-

sowy, indywidualny kalendarz życia człowieka.  

 

 

Strzałka czasu 
 
   Strzałka czasu (ang. arrow of time: kierunek upływu czasu) to pojęcie wprowadzone i spo-

pularyzowane przez brytyjskiego astrofizyka Arthura Eddingtona w 1927 roku, autora książki 

The Nature of the Physical World.  

   Według niej: czas upływa zawsze w kierunku od przeszłości do przyszłości, a nigdy od-

wrotnie, czyli jest jednokierunkowy, asymetryczny i nieodwracalny. Czas można podzielić na 

przeszły, teraźniejszy i przyszły. Synonimy strzałki czasu to: kierunek czasu, asymetryczność 

czasowa, anizotropia czasu, nieodwracalność czasu i jednokierunkowość czasu. 

 

 

Strzałka czasu 

→ 
przeszłość teraźniejszość przyszłość 

 

 
   Ze względu na odbicie w czasie wyróżnia się dwa rodzaje procesów fizycznych: procesy 

odwracalne (symetryczne czasowo) i procesy nieodwracalne (niesymetryczne czasowo). 

 

   Procesy odwracalne 
Koncepcja idealistyczna mówi, że istnieje możliwość powrotu do stanu poprzedniego wszyst-

kich części, z których składa się dany system, np. podczas procesów cyklicznych. Procesami 

odwracalnymi w tym sensie byłyby zjawiska zachodzące w skali mikroskopowej opisane 



równaniami ruchu znanymi z dynamiki, które są symetryczne względem parametru czasu. 

Przykładem tak pojętych procesów odwracalnych byłby np. ruch wahadła, a także ruch Ziemi 

dookoła Słońca i Księżyca wokół Ziemi. 

 

   Procesy nieodwracalne  
Koncepcja realistyczna mówi, że procesy przebiegają jednokierunkowo (zgodnie ze strzałką 

czasu). Podczas ewolucji systemu zachodzą dynamiczne, nieodwracalne procesy, w których 

nie powtarza się stan układu, a tym samym nie istnieje możliwość powrotu do stanu z prze-

szłości. Przykładami układów, w których zachodzą procesy nieodwracalne, są układy termo-

dynamicznie otwarte nie będące w równowadze z otoczeniem. 

   Prawa fizyczne opisujące zachowanie się mikroskopowych elementów układu nie wyklu-

czają przebiegu zjawisk w odwrotną stronę, co odpowiadałoby odwróceniu czasu, ale prawa 

statystyczne wskazują, że takie stany są nieprawdopodobne, co oznacza, że nie mogą wystą-

pić jako stan rozwoju układu. Jak do tej pory nie zaobserwowano w naturze procesów od-

wrotnych, tzn. prawdopodobieństwo odwrotnego zjawiska jest nieskończenie małe, a więc 

zjawisko takie jest praktycznie niemożliwe, albowiem podczas procesów nieodwracalnych 

dochodzi do rozproszenia energii w postaci ruchów termicznych wielu cząsteczek. Proces 

odwrotny mógłby zajść jedynie przy ponownym skupieniu się rozproszonej energii, co wy-

magałoby synchronizacji drgań trylionów cząsteczek. 

   Wyróżnia się następujące rodzaje strzałek czasu: 

– kosmologiczną, 

– termodynamiczną,  

– radiacyjną,  

– kwantową, 

– przyczynową,  

– psychologiczną,  

– biologiczną,  

– socjologiczną.  

 
   Kosmologiczna strzałka czasu 

Kosmologiczna strzałka czasu określa kierunek czasowy od Wielkiego Wybuchu (Big 

Bang) w stronę przyszłości jako ciągłe rozszerzanie się Wszechświata (nazywane też eks-

pansją Wszechświata), czyli nieustannym oddalaniem się od siebie galaktyk. Rozszerza-



nie to, niezależne od kierunku obserwacji Kosmosu, zostało empirycznie potwierdzone 

przez Edwina Hubble'a w 1929 roku. W 1922 roku rosyjski fizyk i matematyk Aleksander 

Friedmann znalazł rozwiązania równań Einsteina, uwzględniające ekspansję. 

   Kosmologiczna strzałka czasu jest przykładem koncepcji realistycznej. Wszystkie inne, w 

sposób bezpośredni lub pośredni, są od niej uzależnione, jako że wszyscy i wszystko stanowią 

część Wszechświata. 

   Zdaniem fizyków – grawitacyjny kolaps mógłby spowodować odwrócenie tej strzałki. Inni 

twierdzą jednak, że w skali kosmicznej strzałka czasu zmierza ku śmierci cieplnej Wszech-

świata i bliżej nieokreślonemu rozproszeniu energii (Big CHIll).  

 

 

Kosmologiczna strzałka czasu 

→ 
Entropia = 0 Ekspansja Entropia = Maksimum 

 

 

   Termodynamiczna strzałka czasu  
Termodynamiczna strzałka czasu jest związana z drugą zasadą termodynamiki i pojęciem 

entropii, stąd czasami nazywana jest entropijną strzałką czasu. Entropia stanowi łącznik mię-

dzy zasadami termodynamiki (opis makroskopowy) a światem mikroskopowym opisywanym 

przez fizykę statystyczną. Według drugiej zasady termodynamiki podczas procesu zachodzą-

cego w układzie termodynamicznie izolowanym łączna entropia układu i otoczenia nie male-

je. Entropia zależy w sposób rosnący od liczby kombinacji statystycznych, na jakie może zo-

stać zrealizowany dany makrostan. Jest to równoznaczne temu, że w przyrodzie realizowany 

jest najbardziej prawdopodobny z makrostanów. 

 

 

TERMODYNAMICZNA STRZAŁKA CZASU 

→ 



Porządek entropia wzrasta chaos 

   Radiacyjna (lub elektromagnetyczna) strzałka czasu  
Radiacyjna strzałka czasu to opis czasu z zastosowaniem zjawisk falowych, np. fal elektroma-

gnetycznych, fal radiowych, fal dźwiękowych i fal mechanicznych powstałych na powierzch-

ni wody po wrzuceniu kamienia do stawu. Takie zaburzenia rozchodzą się zawsze od źródła 

na zewnątrz jako fale kuliste lub koliste, gdy rejestrowane są zjawiska powierzchniowe, zaś 

zmiany parametrów fali można interpretować jako upływ czasu. Równania ruchu są syme-

tryczne względem zmiennej czasowej i np. równania Maxwella dopuszczają istnienie fal bie-

gnących od źródła, ale wstecz w czasie. 

 

Radiacyjna strzałka czasu 

→ 

źródło fal rozchodzenie się otoczenie 

 

 

   Kwantowa strzałka czasu  
Kwantowa strzałka czasu przedstawia interpretację strzałki czasu według fizyki kwantowej, w 

oparciu o następujące założenia: 

– czasowo symetryczne równanie Schrödingera, 

– nieodwracalny w czasie kolaps (redukcja) pakietu falowego, który na poziomie mikro- 

    skopowym nie zmienia entropii, 

– twierdzenie Leonida Mandelstama i Igora Tamma, że nie jest możliwe, z dowolną dokład- 

    nością, jednoczesne wyznaczenie czasu istnienia nietrwałej cząstki i energii stowarzyszonej  

    z nią fali de Broglie'a.  

   Strzałka czasu nie jest tu określona dla pojedynczej cząstki, lecz jest wielkością statystycz-

ną. 

   Teoria względności Einsteina uwzględnia stałą prędkość światła we wszystkich inercjalnych 

układach odniesienia poruszających się względem siebie jednostajnie. Równoczesność zda-

rzeń jest względna i zależna od układu odniesienia, ale nie zmienia kierunku upływu czasu. 

   Sugeruje się jednak, że na poziomie fundamentalnym nie ma czasu ani przestrzeni. Rozróż-

nienie na czas i przestrzeń dotyczyć ma świata makroskopowego i pojawiać się ma dopiero na 



wyższych poziomach złożoności, które powstały w procesie ewolucji z układów prostszych 

kosztem entropii Wszechświata. To rozróżnienie wprowadza brak symetrii do metryki czaso-

przestrzennej. 

   Jak dotąd nie stworzono Teorii Wszystkiego (Theory of Everything), czyli kwantowej teorii 

grawitacji, która łączyłaby w sobie: oddziaływania elektromagnetyczne, słabe i silne oddzia-

ływania jądrowe oraz grawitacyjne z fizyką kwantową i ogólną teorią względności, a ponadto 

uwzględniała jeszcze pojęcia czasu i przestrzeni.  

   Obecnie naukowcy zajmują się badaniem naruszenia symetrii względem odwrócenia czasu 

przez kaony, aby potwierdzić lub wykluczyć tezę mówiącą, że neutrony, z których zbudowa-

na jest zwykła materia, mają wewnętrzne poczucie kierunku upływu czasu. Neutrony poza 

jądrem atomowym, w którym istnieją tak długo, jak samo jądro, rozpadają się po 915 sekun-

dach. Odwrócenie w czasie tego procesu fizycznego byłoby równoznaczne z samorzutnym 

tworzeniem się neutronów z protonów. 

 

   Przyczynowa strzałka czasu  
Przyczynowa strzałka czasu wskazuje, że przyczyny poprzedzają efekty, czyli że przyczyny 

tkwią zawsze w przeszłości, a dopiero potem następują skutki, których jesteśmy świadkami. 

Interpretując inaczej można powiedzieć, że stany początkowe są zawsze bardziej uporząd-

kowane niż stany końcowe (chaotyczne), na przykład: rozbita szklanka. 

 

 

Przyczynowa strzałka czasu 

→ 

przyczyny 
 

skutki 

 

 

   Psychologiczna strzałka czasu  
Psychologiczna strzałka czasu tkwi w każdym człowieku i ma postać pamięci. Pamięć reje-

struje, przechowuje i przywołuje informacje z przeszłości, a więc porządkuje zdarzenia w 

życiu człowieka oraz wyznacza przedziały czasowe między nimi, a także kieruje świadomo-

ścią. Ludzka pamięć nie ma zdolności rejestrowania tego, co dopiero ma się wydarzyć w 



przyszłości jako faktów. Percepcja czasu jest jednokierunkowa. Realna jest teraźniejszość, 

czyli obecna chwila. 

   Proces zapamiętywania polega na tworzeniu porządku, czyli zmniejszaniu entropii mózgu 

kosztem wzrostu entropii otoczenia. Według Rogera Penrose'a, przeszłość każdego człowieka 

jest jednoznacznie określona, natomiast jego przyszłość rozgałęzia się na wiele możliwości. 

 

 

Psychologiczna strzałka czasu 

→ 

Pamięć obecna chwila możliwości 

 

 

   Biologiczna strzałka czasu  
Biologiczna strzałka czasu ilustruje ewolucję żywych organizmów zachodzącą wraz z upły-

wem czasu: od prostych organizmów jednokomórkowych do złożonych, wysoko zorganizo-

wanych organizmów wielokomórkowych. 

 

 

Biologiczna strzałka czasu 

→ 

proste formy ewolucja złożone formy 

 

 

   Entropia systemu (żywy organizm + otoczenie) wzrasta w miarę upływu czasu zgodnie z 

drugą zasadą termodynamiki i jest określana mianem termodynamicznej asymetrii świata. 

   Poniżej lustracja paradoksu między drugą zasadą termodynamiki a ewolucją życia na Ziemi.  

 

   Podstawą wyjaśnienia zdolności żywych organizmów będących układami termodynamicz-

nie otwartymi do zwiększania stopnia organizacji i odwracania zmian entropii jest negen-

tropia. Negatywna entropia (negentropia) odpowiada za pozostawanie żywych organizmów w 



stanie dalekim od równowagi z otoczeniem i pozwala uniknąć postępu w kierunku chaosu. W 

stanie równowagi termodynamicznej z otoczeniem dochodzi do śmierci żywego organizmu, 

gdyż równowaga określa niemożliwość przepływu energii do organizmu żywego, który tę 

musi stale uzupełniać, ale rozkład nie jest już stanem równowagi termodynamicznej. W przy-

rodzie występują obok siebie procesy zmierzające w kierunku chaosu i procesy przeciwne, 

zwane procesami spontanicznego wzrostu i samoporządkowania. Te dwa rodzaje procesów 

(wzrostu i rozkładu, życia i śmierci) są ze sobą ściśle połączone. 

   Według Lehningera: organizmy żywe utrzymują swój wewnętrzny porządek przez pobiera-

nie z otoczenia energii swobodnej w formie pożywienia lub światła, a oddają do otoczenia 

równoważną ilość energii w postaci energii cieplnej wraz z towarzyszącą mu entropią.  

 

   Socjologiczna strzałka czasu  
Socjologiczna strzałka czasu odnosi się do niepowtarzalności ludzkiego działania, unikalności 

wydarzeń, formowania obyczajów w zależności od czasu i ciągłego zmierzania ludzkości ku 

nowemu. A wiec powrót ludzkości na aktualnym etapie rozwoju do epoki kamienia łupanego 

jest niemożliwy. 

 

Socjologiczna strzałka czasu 

→ 

historia aktualność przyszłość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAJAŃSKA DŁUGA RACHUBA CZASU 
 

   Bez względu na to, jaki mamy zasób wiedzy i poglądy na temat astronomicznych i ziem-

skich cykli, powinniśmy się nauczyć doceniać wiedzę dawnych cywilizacji (które często, nie-

słusznie, uważane są za prymitywne). Mimo iż ich mieszkańcy byli często (jak Majowie) 

okrutnikami, byli także wielkimi mędrcami i wizjonerami. Poświęcali wiele czasu na obser-

wowanie cykli czasu i posiedli wielką wiedzę na ten temat – dzięki której mogli zrozumieć, 

że wszystko we Wszechświecie zdarza się w jedynie możliwy, cykliczny sposób (do czego 

współcześni naukowcy jeszcze w pełni nie doszli [bo „boją się” astrologii i numerologii]). 

Studiowali różne cykle (krótkie i długie): owadów, roślin, ludzi, Ziemi, Układu Słonecznego, 

makro- i mikrokosmosu; uniwersalne i linearne. Stworzyli w oparciu o nie dwadzieścia ka-

lendarzy!  

  Tak zwana Majańska Długa Rachuba Czasu jest miarą dni od arbitralnie ustalonej daty po-

czątkowej, określanej na dzień 13 sierpnia 3113 roku p.n.e. (oznaczenie w kalendarzu prolep-

tycznym). Bazując na niej stwierdza się, że używany przez nas obecnie kalendarz gregoriań-

ski wybiegał wstecz w czasie gdy został stworzony i wszedł do użytku. Jest to nieprawidło-

wość wynikająca z niepasującej ściśle do siebie słoneczno-księżycowej (stało-zmiennej) natu-

ry świata. 

   Wiedząc to, każdą datę w Długiej Rachubie Czasu można przeliczyć na datę odpowiadającą 

kalendarzowi gregoriańskiemu. Ponieważ liczba dni od daty początkowej jest znana, Długa 

Rachuba może być bezpośrednio przekształcona na odpowiadającą jej datę kalendarza grego-

riańskiego poprzez dodanie do niej stałej korelacji czasowej. Najczęściej używana jest licz-

ba 584283, choć pierwsza, zaproponowana przez Goodmana, Martineza i Thompsona (od ich 

nazwisk powstało określenie Korelacja GMT), wynosi 584285. Różnica między nimi wynosi 

2 dni. Jeśli liczymy  używając stałej 584283 – to data zamykająca cykl Czwartego Słońca, 

mającego swój początek 13 sierpnia 3113 roku p.n.e., przypada na dzień 21 grudnia 2012 

roku, natomiast jeśli liczymy używając stałej zaproponowanej przez Godmana, Martineza i 

Thompsona (584285) – to data zamykająca cykl Czwartego Słońca przypada na dzień 23 



grudnia 2012 roku. Dlatego, by to zniwelować, niektórzy przesuwają datę początkową na 

dzień 11 sierpnia 3113 roku p.n.e.  

   Porównując horoskopy na dzień 21.12.2012 i 23.12.2012 roku można się zorientować, która 

z dat początkowych jest właściwa (lepiej „pasuje”).  

   Dzień 13 sierpnia 3114 roku p.n.e. jest uznawany za początek dlatego, że do roku 1582 po-

sługiwaliśmy się kalendarzem juliańskim, który miał rok zero pomiędzy 1 rokiem p.n.e. a 1 

rokiem n.e. Dlatego niektórzy badacze, chcąc uwypuklić problem, jaki niesie z sobą reforma 

kalendarza papieża Grzegorza XIII, w matematyczny sposób dodali do daty 13 sierpnia 3113 

roku p.n.e. rok zerowy (wyparty z kalendarza gregoriańskiego) i tym sposobem otrzymali 

datę 13 sierpnia 3114 roku p.n.e. – uważając zarazem, że w kalendarzu juliańskim dałoby to 

datę 8 sierpnia 3113 roku p.n.e. 

   Majańska Długa Rachuba Czasu zawiera w swym mechanizmie proste liczenie dni i wska-

zuje początek. Dlatego jest uważana za wyjątkową.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NAWIGACJA CZASU 
 

    Wszystkie procesy kosmiczne postępują w ściśle określonych, wzajemnie nakładających 

się cyklach.  

   Wewnątrz Cykli Zewnętrznych, zwłaszcza tak zwanych Wielkich Cykli (Rok Precesyjny = 

~26 000 lat, rok wenusjański =  ~104 000 lat...) biegną  „programy kosmiczne”. Przebieg ich 

realizacji określają tak zwane programy etapowe.  

   Według kalendarza Majów, w dniu 26 lipca 2001 roku wkroczyliśmy w drugą połowę 

ostatniego, 26-letniego cyklu rozwojowego (który nie przekreśla innych sposobów liczenia 

czasu oraz innych cykli).  

   Ten niezwykły Kalendarz (z 260 kodami) umożliwia nie tylko wgląd w cykliczność zda-

rzeń, ale także odsłania wewnętrzne powiązania na różnych płaszczyznach Bytu,  ujawniając 

tajemnice czasu. Jest on znaczącym wkładem w postęp i oświecenie ludzkości.  

   Objawienie ludziom cyklu „13” i cyklu „20” ma związek z wchodzeniem w „Erę Ducha” 

(Erę Wodnika, Piąty Świat). Wymaga ona bowiem nowej wiedzy i nowej świadomości zbio-

rowej. Warunkiem jej rozwoju jest rozbudzenie zdolności intelektualno-duchowego postrze-

gania świata. Dlatego ważna staje się nie tylko  matematyka, geometria, geologia, astronomia 

itd., ale także magia, numerologia, astrologia, runy   galaktyczne, długa i krótka rachuba cza-

su, cykle ewolucyjne, numerologia i astrologia chińska, itd. Dzięki tej nowo odkrytej wiedzy 

wzbogacił się światowy system numerologiczno-astrologiczny oraz ludzka świadomość.  

   We wszystkich wielkich cywilizacjach (także w cywilizacji Majów), astrologia i numerolo-

gia zajmowały poczesne miejsce. W każdej obowiązywał jednak nieco inny punkt widzenia 

rzeczywistości,  zależny od dominacji określonej fazy Zodiaku i żywiołu w danym rejonie.  

   Rejon Meksyku jest pod wpływem ziemskiego Koziorożca, choć poszczególne kraje mają 

swoje własne indywidualne horoskopy (narodowe i państwowe), związane z momentem ich 

powstania i stworzenia nowej państwowości. Stąd i ważność czasu, i cykli (Saturn, władca 



Koziorożca) oraz Wenus dla jego mieszkańców. Dlatego wiele budowli Majów służyło za 

obserwatoria wschodów i zachodów planet i wykorzystywanych było do celów astrologicz-

nych. Zjawiska kosmiczne, ruchy planet, plamy na Słońcu zapowiadały nie tylko zmiany w 

ludzkiej psychice, przeżyciach i doświadczeniach życiowych, ale także w szeroko pojętej 

płodności, zjawiskach atmosferycznych,  przyrodniczych, społecznych, gospodarczych itd.  

   Odkryte kalendarze Majów poszerzyły nam ramy czasu, wiedzę o cyklach i czterowymia-

rowej, „holograficznej” czasoprzestrzeni. Są on ujęciem wszechstronnym, pozwalającym zro-

bić „krok do przodu”.   

   Objawione przezeń wielkie cykle Ziemi (Światy) i obecny oczyszczający okres przejściowy 

(od 1987 do 2012 roku), mobilizują nas do świadomych działań i poprawy. Jednych przez 

postęp, innych przez cierpienie. Na „przełom” ten bowiem nie wszyscy są przygotowani. Stąd 

i walki, i starcia, ciosy, podziały, oskarżenia.  

    Musimy podjąć trud i nauczyć się odnosić do dokonujących się przemian z większym sza-

cunkiem, dystansem i wyrozumiałością – bez roszczenia sobie pretensji do owoców swoich 

działań. Żyjąc, pozwalajmy żyć innym i nie karćmy ich za ich inność i przekonania (wynika-

jące z posiadanego ciała, zmysłów, umysłu, nabytej osobowości, Przeznaczenia, ego: energe-

tycznego pola działania). Na swej konstytucyjnej (duchowej) pozycji jesteśmy bowiem wszy-

scy jednakowymi, wiecznie młodymi, indywidualnymi iskrami Jaźni, pełnymi szczęścia i 

wiedzy.  Różnicują i ograniczają nas nasze ciała i Przeznaczenia.   

   „Świetlane ciało” chroni naszą „kopię”. Przejście z Czwartego w Piąty Świat uaktywni więc 

nam wyższe ciało mentalne, a osłabi ciało emocjonalne (negatywną, mroczną,  złudną sferę 

Cienia). 

   Choć każdy z nas jest przypisany, jak się sądzi, do jednego z 260 wzorców Przeznaczenia, 

każde indywidualne życie przebiega w inny sposób (na co wskazuje indywidualny portret 

numerologiczny i radix każdego człowieka oraz inne warunki środowiskowe, w jakich się 

rozwijamy). Ponieważ jednak jesteśmy w przełomowym okresie ewolucji, powinniśmy sobie 

uświadamiać (w czym pomaga nam numerologia i astrologia [także TZOLKIN]), jakie „pro-

gramy” posiadamy i realizujemy oraz co nas może w związku z tym spotkać w najbliższej 

przyszłości (nic nie dzieje się przypadkowo).   

   Ważna zaczyna być równowaga w naszym życiu (wpływ dekanatu Wagi w Wodniku): w 

ciele i w stosunkach międzyludzkich, oraz zdolność ujęcia w karby własnego ego. Jest to w 

obecnej chwili ważne dla każdego, dla partnerskiego i społecznego  rozwoju ludzkości. Słu-

żąc ego, oddalamy się od rozwoju duchowego i wolnego życia w związku z Bogiem.  



   Każdy w swoim życiu wpleciony jest jakby w dwa kalendarze Majów: pierwszy – planetar-

ny, rozpoczynający swój bieg w dniu 26 lipca i dotyczący wszystkich ludzi, drugi – osobisty, 

odnoszący się do danej osoby, rozpoczynający się w chwili narodzin. Obserwacja indywidu-

alnego, 13-miesięcznego rytmu, który ustala się według daty narodzin, ułatwia nam zrozu-

mienie życia i Przeznaczenia.  

   Codzienne kontakty z energiami dnia i fali (ujawniane nam przez kalendarze Majów i wie-

dzę numerologiczną) uczą nas nowego patrzenia na świat i życie, i pogłębiają naszą świado-

mość i wiedzę o Wszechświecie. Jest to uniwersalny sposób poznawania świata i indywidual-

nej Drogi, na której widać różne mniejsze cykle (numerologiczne i astrologiczne). Są to nasze 

indywidualne „mapy życia” (drogowskazy), umożliwiające nam dostęp do poufnych informa-

cji – dotyczących jakości lat, miesięcy, dni i godzin życia.  

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ  
 

   Kalendarz to system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu, opierający się na   dwu  

określonych  zjawiskach  astronomicznych:  cyklu  zmian  pór  roku (związanych z obiegiem 

Ziemi dookoła Słońca) oraz zmianie faz Księżyca.  

   Jest wiele kalendarzy. Najbardziej znane to kalendarz wprowadzony przez Juliusza Cezara 

w 46 r. p.n.e. (tak zwany kalendarz juliański) oraz  kalendarz gregoriański  (nowego stylu), 

wprowadzony w 1582 roku przez papieża Grzegorza XII w  zamian za poprzedni (starego 

stylu).   

   W  różnych okresach i w różnych cywilizacjach obowiązywały różne kalendarze, których 

używano do rachuby dni i nocy oraz dłuższych odstępów czasu.  Umieszczano  w nich (tak 

jak dzisiaj) spisy dni roku, z podziałem na  tygodnie  i  miesiące,  fazy Księżyca, dni nowiów 

i pełni Księżyca, daty świąt  i dni znaczących, wykaz imion i informacje z różnych dziedzin 

życia. Doprowadziło  to  do  powstania  tzw. kalendarzy tematycznych: ściennych, termino-



wych, rolniczych,  chemicznych, spotkań,  zebrań,  imprez,  wyborów,  wykonywania okre-

ślonych czynności, itp.  

  Stosowanie  kalendarza jest najprostszym sposobem stosowania astrologii w życiu codzien-

nym. Dni tygodnia, fazy Księżyca i konstelacje, przez które  przechodzi  Księżyc,  ujawniają  

nam bowiem nasz wieczny związek z Kosmosem – poprzez zmiany  rytmu dnia, nastroju, 

samopoczucia, wzmożenie lub osłabienie dolegliwości,  pojawienie się określonych pomy-

słów, pragnień, przeżyć, wspomnień, ofert, zdarzeń, spostrzeżeń – z różnych dziedzin życia. 

Wszystko – nawet  program  telewizyjny  – jest  z  nim związane tematycznie. 

  Poznając specyfikę czasu i dostosowując się do niej, stajemy się coraz bardziej  świadomi i 

wrażliwi  na świat – i zaczynamy patrzeć na jego przyszłość. Na tym polega rozwój.  

   Czas to czwarty wymiar. Wprawia on w ruch wszechświaty i tworzy historie. To za jego 

sprawą postrzegamy życie jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest względny i bez-

względny, zależny od obserwatora. Pojawia się wraz z Wszechświatem i wraz z nim znika. To 

jednak nie zamyka sporu – czym jest czas. W świecie bowiem wciąż się wszystko zmienia i 

doskonali.  

   Ludzie Wschodu traktują czas z pokorą. Ukazuje on bowiem im ich małość.  

   Ziemski czas wyznaczany jest przez trzy kosmiczne ruchy:  

1) ruch Ziemi dookoła Słońca, dzięki któremu obserwujemy rok i   kolejno pojawiające się  

    pory roku: wiosnę, lato, jesień, zimę;  

2) ruch  Księżyca wokół Ziemi, wyznaczający miesiące  (przez pierwszą połowę miesiąca  

    Księżyc „rośnie” [przybywa go], przez drugą „maleje” [ubywa go]); 

3) ruch Ziemi dookoła własnej osi, wyznaczający dni i noce.  

   Obowiązujący  niemal  na całym świecie od 1582 roku kalendarz gregoriański ułatwia  nam 

organizowanie  życia ziemskiego i wzajemnych kontaktów. Łatwo wyliczać  dzięki  niemu  

różnice  czasowe  (Ziemia  podzielona  jest  na  strefy czasowe), ustalać spotkania, koordy-

nować działania. 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


