cover story
Mai abitir
decât spaima de
eclipsa totală de soare
din august 1999 sau de
trecerea în anul 2000,
omenirea pare îngrozită
de apropierea zilei de
21 decembrie 2012.
Motivul?

A

ceasta este data care încheie
calendarul mayaş, considerat cel
mai elaborat şi mai precis din lume.
De aici s-a născut psihoza
planetară a Apocalipsei, ce ar urma să
lovească la sfârşit de an. Alţii cred că,
dimpotrivă, 21 decembrie 2012 este
poarta de intrare în era iubirii sau
într-o altă dimensiune, unde toţi vom
dobândi capacităţi paranormale.

1 din 10 pământeni e speriat

Un recent sondaj global citat de
Column Five a relevat faptul că unul
din zece oameni crede că Sfârșitul
Lumii va avea loc în acest an, când
calendarul mayaş se termină. Cele
mai multe persoane care consideră că
Apocalipsa va veni curând se regăsesc
în SUA şi Turcia, cu câte 22% din
respondenţi. Acestea sunt urmate
de Africa de Sud (21%), Argentina
(19%) şi Mexic (19%). Dintre cei
care consideră că vor prinde Sfârșitul
Lumii, 19% au sub 35 de ani, 13%
au vârste cuprinse între 35 şi 49
de ani şi 9% sunt între 50 şi 64 de
ani. Majoritatea respondenţilor
cu viziuni catastrofice au venituri
mici (17%) şi educaţie slabă (16%).
Cei mai mulţi americani (64%) se
aşteaptă ca omenirea să dispară ca
urmare a unui cutremur de proporţii,
63% văd sfârşitul sub forma unui
uragan, 55% prevăd un atac terorist şi
51% se tem de un colaps financiar al
lumii. De altfel serialul „Apocalipsa”
difuzat pe National Geographic ne
prezintă preparativele multor yankei
pentru momentul Marelui Sfârşit
şi perioada de imediat după, unii
făcându-şi provizii uriaşe de mâncare
şi apă, alţii construindu-şi sere
necontaminate biologic şi stocând
seminţe de toate soiurile, iar o a treia
categorie construindu-şi buncăre şi
învăţându-şi familia să tragă cu puşca,
pentru a ţine eventualii invadatori la
distanţă.
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