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Olá!!! Apocalipse... Pesadelo para as gentes... Presente em previsões de 
diversas civilizações... Apogeu e declínio... Dia... Noite... Bem... Mal... Bom... 
Mau... Ciclos... Dualidade perene... Dinâmica da vida... Em sua longa jornada...  
A Terra já hospedou uma enorme quantidade de distintos moradores... Alguns 
por pouco tempo... Outros por longos períodos... Muitos partiram de forma 
misteriosa... A morada atual das gentes já presenciou a ocorrência de grandes 
extinções... O poder da Natureza assustando as mentes... Exposição das 
limitações das gentes...   
 
Uma análise de um calendário produzido pela civilização Maia é o grande 
assunto do momento. O fim do Mundo no dia 21 de dezembro de 2012. Mais 
uma previsão de apocalipse. As gentes superaram o evento catastrófico 
previsto para o início do ano 2000. Agora mais uma catástrofe está a caminho. 
Para entender melhor é necessário conhecer um pouco a maravilhosa e 
misteriosa civilização Maia, uma cultura mesoamericana e pré-colombiana. Os 
Maias tiveram o seu período de grande desenvolvimento entre 
aproximadamente 250 A.C. e 900 D.C. . A civilização Maia em seu apogeu 
habitava o sul do México, a Guatemala , Belize , o Norte de El Salvador e o 
oeste de Honduras. Possuíam um sistema de escrita e eram excelentes, 
Matemáticos e Astrônomos. Após 900 D.C. os Maias sofreram um grande 
declínio, mas nunca desapareceram. Hoje em dia há aproximadamente 6 
milhões de Maias. A maior parte deles vive nas regiões em que habitavam 
durante o apogeu da civilização no passado. Nesse momento eles são o centro 
da atenção de todo o Mundo.  
Os Maias possuíam dois tipos de calendário. Um para o seu cotidiano e outro 
para registros de longos períodos de tempo, o calendário da longa contagem 
(ou, calendário da conta longa). Usavam um sistema de contagem com base 
20, diferente do nosso com base 10. O calendário da contagem longa identifica 
uma data contando o número de dias desde a criação Maia. A maior parte dos 
pesquisadores especialistas na cultura Maia afirma que o dia 11 de agosto de 
3114 A.C. do calendário Gregoriano (o que as gentes usam como referência 
hoje em dia) é a provável data da criação Maia. Ninguém sabe afirmar o que 
ocorreu nessa data e porquê os Maias a consideraram como o ponto de partida 
para sua civilização. A unidade básica do calendário de contagem longa era o 
dia, que os Maias chamavam de K’in. Tendo o K’in como base eram definidos 
os outros períodos, como é apresentado na tabela.  
 

Tabela de unidades da contagem longa 

Dias 
Período da contagem 
longa 

Período da contagem 
longa 

Anos solares 
aproximados 

1 = 1 K'in     

20 = 20 K'in = 1 Winal 0.055 

360 = 18 Winal = 1 Tun 1 

7,200 = 20 Tun = 1 K'atun 19.7 



144,000 = 20 K'atun = 1 B'ak'tun 394.3 

 
É possível definir qualquer data com esse calendário. O Monumento 6 (Figura 
1) localizado em Tortuguero (região localizada no México) é a fonte principal de 
toda a discussão, já que é o local onde foi encontrada a primeira inscrição, e a 
única reconhecida por todos, representando o previsto fim do 13º Bak'tun em 
2012. Os espanhóis destruíram a maior parte dos livros, conhecidos como 
códices, escritos pelos Maias. Dos poucos códices que ainda existem, o mais 
conhecido é o códice de Dresden. Nesse códice e nos outros conhecidos não 
há menção ao 13º Bak'tun. Na inscrição encontrada no Monumento 6 de 
Tortuguero há a seguinte informação sobre o fim do 13º Bak'tun: 
 
“O décimo terceiro Bak'tun terminará (no) 4  Ajaw, o terceiro do K'ank'in ? 
ocorrerá. (Será) a descida(?) do Suporte Nove? Deus(es) para o ?.”  
(tradução realizada para o inglês pelo pesquisador David Stuart. As 
interrogações se referem a hieróglifos destruídos e que não podem ser 
identificados. Os parênteses são complementações para tentar dar algum 
sentido ao texto) 
 
O trecho acima é a única referência relativa ao fim do 13º Bak'tun e foi escrito 
provavelmente entre os anos 644 e 679. O máximo que se pode considerar 
desse texto é a citação do surgimento, descida ou aparecimento de uma ou 
mais divindades que os Maias cultuavam. O que pode se referir ao início de um 
novo ciclo. A maior parte dos pesquisadores considera, ao fazer a conversão 
para o calendário gregoriano, que o fim do 13º Bak'tun ocorrerá no dia 21 de 
dezembro de 2012. Há outras inscrições Maias, e citações nos códices 
existentes, de datas posteriores ao fim do 13º Bak'tun. O que se pode afirmar é 
que para os Maias era somente o fim de um ciclo. Nenhuma previsão de 
catástrofes foi encontrada. Não há nenhuma previsão até o momento de um 
evento astronômico que possa colocar em risco o planeta Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Figura 1 – Monumento 6 de Tortuguero 
 
 
A pedra do Sol (Figura 2) que foi insistentemente divulgada, não foi feita pelos 
Maias. Foi produzida pelos Astecas, que incorporaram em sua cultura o 
calendário dos Maias, a mais de 400 anos após o declínio da civilização Maia!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Pedra do Sol produzida pelos Astecas (cores artificiais procurando 
representar a forma original) 

 
 
É possível encontrar várias informações sobre prováveis catástrofes que 
ocorrerão no dia 21 de dezembro causadas por um desconhecido astro 
chamado Nibiru ou por um cientificamente inexistente alinhamento dos 
planetas ou pelo alinhamento da Terra e do Sol com o centro da Via-Láctea ou 
por uma grande atividade solar ou ...  
Algumas informações não são totalmente inverídicas. As interpretações dos 
fatos é que estão incorretas. 
 
Céu limpo para todos 
 

 
 


