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COVER STORY
paranteze - 2,10 euro, iar câteva orãºele au
repus oficial în circulaþie mãrcile, pe termen
determinat, dar cu mare succes. Tentativele
din Europa de a gãsi refugiu în vechile monede nu a scãpat atenþiei cotidianului american Wall Street Journal, care sesiza, la finele
anului trecut, primele semne cã bãncile
bãtrânului continent – din Irlanda,
Muntenegru ºi Elveþia- se gândesc cum sã
scape de euro.

Miºcãri politice
importante
Nici în plan politic, 2012 nu se anunþã un an
calm. Atenþia lumii va fi concentratã asupra
unor evenimente precum alegerile prezidenþiale din Statele Unite, problema nuclearã
din Iran, continuarea discuþiilor de pace dintre Israel ºi palestinieni, urmãrile „primãverii
arabe” (cu accent pe Siria), situaþia din
Coreea de Nord ºi scrutinele din India,
Taiwan, Franþa, România. În SUA, mormonul Mitt Romney a câºtigat primele runde
electorale republicane, organizate în Iowa ºi
New Hampshire, cu o diferenþã nu foarte
mare faþã de urmãtorii clasaþi, Rick
Santorum, un catolic fervent, respectiv texanul Ron Paul, marcând astfel debutul procesului de selectare a unui candidat pentru Casa
Albã, care va dura pânã în august. Directorul
de campanie al lui Barack Obama, Jim
Messina, a comentat cã s-a impus “progra-

preºedintele Hu Jintao ºi premierul Wen
Jiabao vor fi înlocuiþi de Xi Jinping ºi Li
Keqiang.

Scenarii catastrofice

mul extremist al Tea Party”. Bilanþul economic scãzut ºi rata ridicatã a ºomajului îl
obligã pe Obama sã depunã eforturi susþinute
în lupta cu republicanii pentru a mai putea
spera sã îºi pãstreze funcþia de preºedinte în
noiembrie. La Paris, lupta se anunþã durã
între conservatorul Nicolas Sarkozy, socialistul Francois Hollande (recent ameninþat cu
moartea) ºi Marine Le Pen, fiica liderului
istoric al extremei-drepte franceze, în cursã
anunþându-ºi intrarea, tot pe dreapta, ºi expremierul Dominique de Villepin. În ce
priveºte prezidenþialele din Rusia, acestea
sunt deja adjudecate de Vladimir Putin, ºi nu
doar pentru cã n-are un adversar redutabil ºi
fiindcã partidul sãu, Rusia Unitã, controleazã
(aproape) totul în þarã, ci ºi pentru cã Putin e
nãscut sub semnul Dragonului de Apã! În
fine, 2012 este un an important ºi pentru
China, unde partidul comunist îºi înnoieºte
conducerea în proporþie de 70%! Nu este
cazul, însã, de surprize - cel mai probabil

Anul 2012 stã însã sub semnul interpretãrilor apocaliptice date calendarelor
mayaºe, care se terminã pe 21 decembrie.
Carmen Valdes, autoarea multor cãrþi despre
strãvechea civilizaþie, susþine însã cã
mayaºii n-au prezis sfârºitul lumii, ci ºi-au
calculat calendarul pe o perioadã de 5125 de
ani. Acesta se încheie pe 21.12.2012, dar asta
nu înseamnã cã vine Apocalipsa. Potrivit lui
Valdes, mayaºii credeau cã “istoria se repetã
la un moment dat, dupã care începe o nouã
numãrãtoare, inversã”. Opinia îi e împãrtãºitã
de savantul german Nikolai Grube, de la
Universitatea din Bonn, care nota într-un articol cã “oricine va studia predicþiile fãcute de
mayaºi se va convinge cã nu existã vreo
menþiune despre un iminent cataclism global”. Din pãcate, secretele calendarului maya
nu au fost descifrate în totalitate, ceea ce a
favorizat rãspândirea scenariilor catastrofice,
puse pe seama inversãrii polilor magnetici ai
Pãmântului, alinierii planetelor, invaziei
extratereºtrilor sau ciocnirii cu controversata
ºi oficial inexistenta planetã Nibiru.
Mãdãlina Firãnescu
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