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Seriózní informace o roku 2012 vycházející z pohybu naší planety a
Sluneční soustavy vesmírem.
I nejsložitější jevy mohou být převedeny do série jednoduchých schémat známých jako
fraktální, které se opakují na základě předvídatelných okolností. Věhlasný vědec a autor
bestsellerů Gregg Braden nám představuje takový pohled na svět, dle něhož každá věc a
událost, od způsobu, jakým stárneme, až po války mezi národy může být předpovězena
a tudíž změněna. Aplikuje při tom teorii fraktálů v koncepci času (fraktály jsou na prvý
pohled nejsložitější geometrické objekty a tvary, které však mají často překvapivě jednoduchou
matematickou strukturu a jsou generovány opakovaným použitím jednoduchých

pravidel).
Díky výpočtu časových kódů, inovačního nástroje poznání, který nám vizionářský vědec dává
k dispozici, můžeme prostřednictvím analýzy cyklů z minulosti vytvořit naši budoucnost.
Hlavní myšlenky knihy:
 Konec časů se blíží – je to konec jednoho cyklu a počátek dalšího?
 Moc změnit budoucnost máme ve vlastních rukou – díky poznání toho, co nás čeká a
díky důkazům našich předků, můžeme předpovídat a změnit to, co bude.
 Výpočet časových cyklů – inovativní a originální analytický nástroj pro předpověď
konkrétního časového úseku, ve kterém je pravděpodobné, že stavy a podmínky
události uskutečněné v minulosti se znovu zopakují v naší budoucnosti.
 Změnit podmínky nebo stav znamená přerušit cyklus událostí – můžeme to udělat!
 Všechno ve vesmíru obsahuje kódy, na jejichž základě se vše uskutečňuje.
 Klíč k pochopení principů přírody a vesmíru.
 Kód Bible a poselství o naší budoucnosti.
 Magnetické pole Země a jeho vliv na život a vědomí.
 Pohled do budoucnosti s využitím časových cyklů.
Braden v knize nabízí jasné a podrobné vize, ke kterým došli vědci v různých oblastech a
oborech vzhledem k osudově důležitému roku 2012. Osvětluje tak novým pohledem minulost
naší civilizace a vnáší světlo do naší budoucnosti.

Tento aktuální titul, ve světě známý jako převratný prostředník v chápání budoucích událostí,
vychází 30.11.2010 v nakladatelství Eugenika, poprvé v co-edici s italským nakladatelstvím
Macro Edizioni. Kniha vychází jak ve slovenštině, tak v češtině.
Dílo Gregga Bradena publikováno v 15 jazycích a ve 23 zemích světa nám dnes přes všechny
oprávněné pochybnosti ukazuje, že máme moc a možnost zvrátit nemoci, předefinovat
stárnutí či dokonce změnit realitu samou pokud uznáme sílu víry jako kvantový jazyk změn.
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