A FIXAÇÃO APOCALÍPTICO FETICHISTA
NO FIM DO MUNDO DE 2012

Culturas humanas distintas marcaram o Fim do Mundo para o ano 2012 ou para uma data muito
próxima.
Os Maias tornaram-se os mais famosos; posto que os interpretes da cultura Maia nos digam que o
Calendário Maia, há mais de mil anos, previa que o mundo acabaria no ano 2012, quando haverá o
alinhamento do Sol com o centro equatorial da nossa galáxia.
A exatidão do Calendário Maia do período clássico é chocante. Sim, pois mediram o ano solar com
apenas oito décimos de segundo de diferença em relação à medição que temos hoje com toda a nossa
tecnologia.
O Calendário Maia abrange uma Era de 5125 anos. Começa no dia 11 de agosto de 3114 antes de
Cristo e termina em 2012 da presente era. E tudo se baseia no alinhamento do Solstício de Inverno do
Sol com o Plano Equatorial da Galáxia.
Os Maias predisseram que tal fenômeno acontece uma vez a cada 26 mil anos; e isto é confirmado
pela astronomia moderna.
De modo similar aos Maias os índios americanos Hopi predisseram que a mesma coisa aconteceria;
não na perspectiva astronômica dos Maias, mas pela via das Profecias das Rochas Hopi.
Os Hopi acreditavam que o mundo já foi destruído três vezes. Por vulcões, eras glaciais e inundações.
Acreditavam que viviam na passagem da quarta destruição, para que nascesse um novo mundo. Criam
que a destruição desse mundo aconteceria numa época em que os homens voariam e se comunicariam
por uma rede em volta da Terra. Na mesma linha dos Maias eles criam que a época seria em torno de
2012.
Os Indús criam o mundo se recria em ciclos de destruição. E dividiam tais ciclos em cinco, sendo que
hoje estaríamos no último deles; no ciclo Kali. Eles começaram a contagem em 3102 antes de Cristo e
está afastada do calendário Maia em apenas 12 anos de diferença na conclusão acerca da data do Fim
do Mundo.
As Profecias Indús são vistas como estando se cumprindo hoje, especialmente na forma de
epidemias, guerras e fenômenos naturais semelhantes aos que temos hoje em dia.
A Ciência, por seu turno, afirma que em 2012 se terá um clímax nas explosões solares. O que poderá
causar um caos nas telecomunicações em geral, em caso extremo, é claro.
Se tal clímax acontecer com as piores conseqüências possíveis os cientistas acreditam que poderia ser
catastrófico no tempo presente, quando tudo depende de satélites e de eletricidade; posto que se assim
acontecesse a civilização humana acostumada a tais confortos entraria em estado de histeria, em face de
que haveria uma paralisação de tudo quando for eletrônico ou elétrico na Terra.

Na década de 70 Terrence MacKenna, um cientista que se tornou uma espécie de guru de muitos
naquela geração, propôs-se a unir matemática com xamanismo e “viagens” através de alteradores de
consciência do tipo usado naturalmente pelos xamãs amazônicos; e apareceu com a Teoria da Onda
Temporal. MacKenna cria que o fluxo de eventos que acontecem no Universo é algo inerente ao
tempo; e através dos milênios esses eventos crescem até atingir um clímax em 2012.
O irmão de Terrence, que vive ainda hoje, diz que foi um experimento paranormal. Que viajou para o
passado, enquanto Terrence teria viajado para o futuro; e afirma também que ouviram vozes que lhes
mandaram pesquisar o I Ching, ou Livro das Mutações dos chineses.
[Veja: http://pt.wikipedia.org/wiki/I_Ching]
Através do I Ching Terrence disse ter aplicado milhares de variáveis matemáticas, tudo sob a
influência de alteradores naturais de consciência, que, segundo ele, abriram-lhe um portal mediante o
qual ele chegou à Teoria da Onda Temporal.
Foi também por esse meio que ele chegou a concluir que o Fim da Era seria em 2012 ou nas
imediações da data.
E por aí vai...
Jesus, porém, diz...
“Muitos dirão: Chegou a hora!”
“Muitos dirão: Ele está no deserto!”
“Muitos dirão: Ele está morando naquela casa ali”.
“Não os sigais!”
“O Filho do Homem virá como um relâmpago que vai subitamente do Oriente ao Ocidente”.
“O Filho do homem virá na hora em que não se espera”.
“O Filho do Homem virá como um ladrão!”
“Na hora em que não cuidais o Filho do homem virá”.
Não sei o que acontecerá em 2012...
Não precisa acontecer nada... Basta que o ano seja como 2010 começou...
Cada ano agora será ano ao estilo 2012...
Sim, daqui pra frente tudo será crescentemente apocalíptico, embora Jesus não vá voltar em 2012.
Por quê?
Porque quando Jesus voltar não haverá no mundo nenhuma expectativa da Sua vinda.
Mas o apelo para que as pessoas se entreguem ao pânico apocalíptico supersticioso é enorme...

Quando o mundo achar que resolveu o problema do mundo, então, o Filho do Homem virá.
Porém, nem os anjos, nem os profetas sabem quando; e Jesus, na Sua submissão a Deus, disse: “Nem
mesmo o Filho sabe, mas tão somente o Pai”.

Nele, com a alegria de não saber quando [...], mas sim com a alegria de esperá-Lo todos os dias,
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