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Calendarul mayaș,
la originea panicii

Calendarul mayaş era folosit de
majoritatea culturilor pre-columbiene din
America Centrală din jurul anului 2000
î.e.n. şi până în secolul al XVI-lea. Sistemul
de măsurare a timpului avea la bază, ca

majoritatea calendarelor moderne, unitatea
de 365 de zile, anul. Pe lângă acesta, mayaşii
măsurau timpul pe perioade mai lungi,
similar împărţirii actuale a timpului în
decenii, secole şi milenii. Intervalul mai scurt
era cât 52 de ani, iar cel lung corespundea
unui interval de 5.125 de ani. Acesta din
urmă va lua sfârşit pe 21 decembrie anul
acesta, solstiţiul de iarnă marcând sfârşitul
unui ciclu de 144.000 de zile. Unul dintre
cele mai interesante documente care certifică
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finalul ciclului la 21 decembrie 2012 este
Codicele din Dresda, o sofisticată operă
mayaşă. Codicele are mai multe capitole,
iar în ultimul este prezis sfârşitul celui de-al
cincilea ciclu printr-un potop impresionant.
Nori negri vor acoperi Soarele şi vor produce
tunete şi fulgere nemaivăzute, iar ploaia
va înghiţi totul. Catastrofa naturală este
ilustrată chiar pe ultima pagină a codicelui
şi înfăţişează un gigant crocodil al cerurilor
care scuipă apă peste Pământ. De asemenea,
o tabletă mayaşă, descoperită în situl
arheologic de la Comalcalco, ar confirma
teoria sfârşitul lumii care se va produce pe 21
decembrie 2012. Ea îi înfăţişează pe cei mai
importanţi zei mayaşi, cel al creaţiei şi cel al
războiului, confruntându-se, interpretarea
dată de arheologi fiind că lupta va pune
capăt civilizaţiei pe care o cunoaştem cu toţii
în prezent. Şi arheologii din Guatemala au
descoperit o inscripţie mayaşă, care ar indica
drept ultima zi din calendar 21 decembrie
2012. Textul, gravat pe o scară din situl La
Corona, are o vechime de 1.300 de ani,
scrie Daily Mail. Înscrisurile vorbesc în
mare parte despre istoria mayaşilor şi despre
faptele unui rege, iar referirea la “apocalipsă”
apare numai în final.
Profețiile călugărului tibetan

O interpretare catastrofică pentru ziua
de 21.12.2012 are şi Oracolul Shambalei,

un călugăr lama de la mănăstirea Gyandrek,
de lângă Kailas. În viziunea lui, la acea
dată şi la ora 6 conform meridianului

Greenwich, întreg Pământul va fi intra în
beznă, nu va mai fi energie electrică, iar
căile de comunicare vor deveni inutilizabile.
Întunericul va fi brăzdat de fulgere masive şi
va dura trei-patru zile. Apoi, lumina soarelui
va apărea din nou.„Uneori Pământul se va
cutremura. Unele clădiri pot fi distruse”,
a avertizat călugărul.„Animalele vor
presimţi sosirea întunericului cosmic şi se
vor ascunde în vizuini. Dar oamenii nu vor
simţi acest lucru şi se va crea panică, iar mulţi
dintre ei îşi vor pierde minţile. Aproximativ
10% din populaţia umană ar putea pieri”, a
estimat Oracolul Shambalei. El a făcut şi
câteva recomandări celor interesaţi: să-şi
încheie socotelile şi să-şi plătească datoriile
până atunci; să-şi ia copiii, documentele
importante şi bani cash şi să plece în mijlocul

