cover story
Seth Shostak menţionând că aşa-zisa
depistare a OZN-urilor cu ajutorul
tehnologiei HAARP (High Frequency
Active Auroral Research Program) din
Alaska ar fi imposibilă.
Urmașii mayașilor protestează

Urmaşii mayaşilor, care cunosc bine
tradiţiile şi credinţele acestora, susţin că nu

ar fi o înregistrare din 1977. Emisia
postului ITN ar fi fost „bruiată” de un
mesaj audio în limba engleză:”Auziţi
vocea lui Vrillon, reprezentantul
Comandamentului Galatic Ashtar, care
vă vorbeşte”. Incidentul i-a bulversat
pe jurnaliştii britanici, care n-au reuşit
să găsească explicaţii. De aceea mulţi
au catalogat totul drept o farsă. Dar
publicaţia Pravda a scris şi ea ulterior
că nave extraterestre s-ar îndrepta spre
Terra unde ar urma să sosească taman
în decembrie 2012. Doar că Institutul
SETI, al cărui scop este descoperirea
vieţii de origine extraterestră în Univers,
a dezminţit informaţia, cercetătorul

în faţa înşelăciunilor, minciunilor şi
manipulărilor şi împotriva transformării
noastre în folclor de dragul profitului. Ei
(oficialii - n.r.) nu spun adevărul despre
calendarul mayaş”, a declarat liderul alianţei
mayaşe Oxlaljuj Ajpop, Felipe Gomez,
pentru AFP. Nemulţumirea alianţei vine
după ce Ministerul Culturii din Guatemala
a anunţat că, în 21 decembrie, va organiza
un eveniment la care sunt aşteptate 90.000
persoane. Şi Mexicul intenţionează să atragă
în acea perioadă 52 de milioane de turişti
în zonele bogate în cultură mayaşă. Alianţa
Oxlaljuj Ajpop cataloghează demersurile
drept dovezi ale lipsei de respect faţă de
străvechea civilizaţie.”Data de 21 decembrie
va marca începutul unui nou ciclu
calendaristic, în care se vor petrece schimbări
importante în plan personal, familial şi în
societate, astfel încât să existe un echilibru
între omenire şi natură”, a subliniat Felipe
Gomez.
Francezii blochează
muntele-refugiu

este vorba de sfârşitul lumii, ci al unei ere,
care va fi urmata de o altă. ”Ne revoltăm

Confruntate cu îngrijorarea stârnită de
ipotezele apocaliptice şi de teamă că zona
va fi luată cu asalt, autorităţile franceze au
anunţat că vor închide cu ajutorul forţelor de
ordine accesul către Vârful Bugarach, despre
care se spune că ar fi singurul loc ocolit de
sfârşitul lumii, deoarece ar adăposti o navă
extraterestră salvatoare. La mare căutare
printre panicaţi sunt şi locurile în adăposturi
subterane, antiatomice sau blindate. Insula
Peanut găzduieşte un buncăr folosit de J.F.
Kennedy în timpul crizei rachetelor din
Cuba, transformat acum în muzeu. Un
alt buncăr declasificat, din West Virginia,
construit adânc sub un munte, a fost
transformat într-un hotel de patru stele. Şi
în Suedia buncărul unde WikiLeaks îşi ţine
serverele ar fi un spaţiu potrivit pentru a
petrece sfârşitul lumii.
NASA demontează
scenariile catastrofice

12

