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NEMIRA

Traducere din limba englez\
ADRIANA B|DESCU



MUL}UMIRI

Deoarece aceast\ carte trateaz\ posibilitatea ca via]a a[a
cum o [tim ast\zi s\ sufere transform\ri radicale ̀ n viitorul
foarte apropiat, ar fi o neghiobie din partea mea dac\ nu
i-a[ acorda aten]ia cuvenit\ Aceluia care ne-a d\ruit tot ce
avem mai de pre]. Indiferent dac\ Acela este Dumnezeu,
a[a cum cred eu, sau Geea, Big-Bang ori o cu totul alt\
entitate sau un concept oarecare, ̀ i mul]umesc pentru toate
bucuriile, fericirea, mândria, minunile [i dragostea din via]a
mea. {i `i mul]umesc, de asemenea, pentru lucrurile
nedorite. Experien]a este mai bun\ decât nimicnicia.

Mul]i sunt cei care m-au ajutat s\ scriu cartea de fa]\ [i
care merit\ astfel recuno[tin]a mea. Carlos [i Gerardo
Barrios, [amani maya[i din Guatemala, mi-au `mp\rt\[it
din ̀ n]elepciunea [i cunoa[terea lor [i mi-au deschis nume -
roase u[i. Le mul]umesc, de asemenea, celor de la Institutul
Saq Be din Santa Fe, New Mexico, datorit\ c\rora i-am putut
cunoa[te pe fra]ii Barrios. Anne Stander din Johannesburg,
Africa de Sud, mi-a l\rgit câmpul de percep]ie [i mi-a
devenit o bun\ prieten\. 



La Akademgorodok, `n Siberia, Alexei Dmitriev m-a
familiarizat cu mediul interstelar. Aleksandr Trofimov de
la Institutul Interna]ional de Cercetare {tiin]ific\ `n Antro -
poecologie Cosmic\ m-a ajutat s\ `n]eleg timpul ca fiind,
`n parte, flux energetic, ̀ n parte, dimensiune. ~i mul ]umesc,
deopotriv\, Olg\i Luka[enko, excelenta interpret\ care
m-a `ndrumat `n câteva situa]ii dificile.

De[i nu am colaborat cu ei la scrierea acestei c\r]i, James
Lovelock, din Cornwall, Anglia, [i Lynn Margulis din
Amherst, Massachusetts, au fost pentru mine o surs\ de inspi -
ra]ie. David A. Weiss de la Packaged Facts Inc. din New
York City m-a ̀ nv\]at extrem de multe despre admi nistra -
rea datelor. Nu [tiu cui ar trebui s\-i mul]umesc pen tru
inter net, dar f\r\ el cartea de fa]\ n-ar fi putut prinde form\.

John [i Andrea, Scott [i Terry, Chris, Brent, Jack, Jay,
Larry [i Marilyn, Ed [i Carol, Mitch, Frances [i Hans Eric
sunt persoane remarcabile. Hail, Mirabitos! Susan [i ai ei
sunt o binecuvântare pentru familia mea. Arthur [i Jessica
la fel. Erica, absolut. Dr. Jon, Jason [i Jose sunt noii mei
prieteni extraordinari. Sherry, nimeni nu-i ca tine!

O nesfâr[it\ recuno[tin]\ i se cuvine mamei mele,
Yvonne Joseph, care a [tiut mereu s\ m\ `ncurajeze. Mama
ei, Hasiba Shehab Haddad, mi-a dep\nat pove[tile de
familie care au conferit vie]ii mele context [i direc]ie. Tat\,
`nc\ simt c\ldura inimii tale!

Andrew Stuart, agentul meu literar, are instincte exce -
lente, o atitudine corect\ [i curaj ne[tirbit.

Amy Hertz, redactorul [i editorul acestei c\r]i, este o
persoan\ extraordinar\. Fiecare comentariu al ei mi-a
`mbog\]it cartea, iar comentariile au fost multe la num\r,
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de la admonest\ri riguroase referitoare la gramatic\, sintax\
[i claritatea exprim\rii pân\ la sfatul amabil de a „striga din
to]i r\runchii, dup\ care s\ plângi copios“, ultima parte a
recomand\rii fiind un fapt rareori `ntâlnit la b\ie]ii din
Brooklyn. Amy, e[ti unic\! Colaborarea cu tine a fost o
experien]\ de neuitat.
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INTRODUCERE

~n prima zi a cursului destinat scriitorilor `n devenire,
profesorul ne-a spus c\ arta de a scrie presupune s\ jonglezi
cu emo]iile – s\ le portretizezi, s\ le susci]i, s\ le dezv\lui,
s\ le redai cu sinceritate. Eu am ridicat dou\ degete [i am
bâiguit ceva `n sensul c\, dup\ p\rerea mea, emo]iile nu-s
decât un detaliu [i c\ lucrul cu adev\rat important e altul –
dac\ r\mâne cineva `n via]\ pentru a mai putea avea vreo
emo]ie sau nu. Fericire, triste]e, mânie, timiditate, pro funde
sau superficiale, ̀ mp\rt\[ite cu cineva drag ori clocotind ̀ n
suflet – toate-s foarte interesante, dar de o importan]\ redus\
`n compara]ie cu, s\ zicem, eventualitatea de a fi otr\vit
mortal sau pr\jit la foc iute.

A[a se face c\, atunci când am auzit pentru prima dat\
c\ lumea s-ar putea sfâr[i ̀ n anul 2012, am preluat ideea f\r\
nici o ezitare. Da, numai c\ nici un ins cu capul pe umeri
nu crede c\ vine cu adev\rat sfâr[itul lumii. Asta-i una dintre
acele nerozii pe care, de obicei, le sus]in oamenii care ̀ mpart
pe strad\ bro[urele cu multe semne de exclamare `n text.
Teoretic, fire[te, lumea trebuie s\ explodeze, s\ `nghe]e, s\
se sf\râme – s\ piar\ `ntr-un fel sau altul `ntr-o zi, dar ziua



aceea o s\ fie cândva, peste miliarde [i miliarde de ani, nu-i
a[a? {i cine [tie, poate c\ pân\ atunci ne vom fi mutat pe o
alt\ planet\ ori vom fi inventat un antidot pentru trecerea
timpului. Dar din punct de vedere practic, imposibila idee a
sfâr[itului lumii este folosit\ `n general pentru a pune lucru -
rile ̀ ntr-o perspectiv\ corect\ – de pild\ „doar n-o veni sfâr -
[itul lumii dac\ nu-]i vei lua azi pantalonii de la sp\l\torie“.

Exist\ o serie nesfâr[it\ de scenarii ale sfâr[itului, de la
butonul ro[u ap\sat de vreun Hitler/bin Laden/Pol Pot la
un asteroid mare cât Everestul strivind P\mântul ca pe un
m\r sau la Dumnezeu Atotputernicul zicând c\ i-a fost
deja de-ajuns. Dar nu e nevoie ca planeta s\ se dezintegreze
sau ca to]i locuitorii ei s\ piar\ pentru ca lumea s\ ia sfâr[it –
ori pe aproape. Dac\ civiliza]ia a[a cum o cunoa[tem ast\zi,
aceast\ magnific\ entitate social\, politic\ [i cultural\ `n
plin avânt, ar fi afectat\ `ntr-o asemenea m\sur\ `ncât evo -
lu]ia s\-i fie stopat\, dac\ rela]iile fire[ti dintre na]iuni ar fi
`ntrerupte, dac\ un procent considerabil al popula]iei ar
muri, iar pe supravie]uitori i-ar a[tepta un viitor de groaz\ –
tot ar fi suficient.

De la `nceputul anilor 1990 m-am implicat `n activit\ -
]ile unei companii care [i-a propus s\ salveze lumea de
pericolul autootr\virii. Aerospace Consulting Corpora -
tion (AC2), al c\rei pre[edinte sunt `n prezent, a cer[it, a
`mprumutat [i a stors din piatr\ seac\ circa 10 milioane de
dolari pentru a construi Dezintegratorul Plasmatic Vulcan –
patent USA # 7026570 B2 – un cuptor portabil de ultra`nalt\
temperatur\ menit s\ distrug\ complet reziduurile de mare
toxicitate, printre care – dar nu numai – armele chimice [i
biologice letale care nu pot fi altfel anihilate. Când va fi
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gata, Vulcan va consta ̀ ntr-un tub lung de cincizeci de metri
cu un bra] robotic la un cap\t. Bra]ul va putea prinde un
recipient de 200 litri cu reziduuri periculoase nenucleare,
`i va testa con]inutul pentru a preg\ti condi]iile necesare,
`l va `ndesa `n tub, iar acesta se va `nc\lzi pân\ la 10 000 de
grade Celsius [i va aneantiza recipientul cu tot cu ce-i ̀ n el:
gata cu reziduurile toxice.

Spa]iul destinat birourilor a fost totdeauna mai mult
decât suficient `n Laboratorul de Aspira]ie Toxicologic\
din cadrul Bazei Aeriene Kirtland din Albuquerque, New
Mexico. Aproape pe gratis, compania noastr\ [i-a ̀ njghebat
acolo un sediu frumu[el, cu nelipsita cafenea al\turi, ̀ n cl\ -
direa aflat\ dincolo de cu[tile cu cei o sut\ de câini identici.
Ce-i drept, naveta este un chin. Dup\ ce treci de diverse
puncte de securitate, trebuie s\ ocole[ti pe dup\ Centrul de
Testare a Pulsului Electromagnetic (EMP) – o uria[\
platform\ din lemn f\r\ un singur cui sau [urub metalic,
pe care cei de acolo a[az\, s\ zicem, un jumbo jet 747 special
ecranat [i-l bombardeaz\ cu radia]ie electromag netic\,
pentru a vedea dac\ instrumentele de bord rezist\ sau nu.
La rând vine apoi Laboratorul de Topire cu Laser; nimeni
n-a vrut vreodat\ s\-mi spun\ [i mie ce topesc acolo. Dup\
el urmeaz\ kilometri ̀ ntregi de silozuri cu rachete balistice
intercontinentale (RBI), s\pate `n coasta dealu rilor.
Tenta]ia de a trece pe lâng\ ele `n vitez\ trebuie refu zat\,
fiindc\ zona aceasta a bazei este supus\ unui consemn
strict: conduc\torul oric\rui vehicul care `ncalc\ limita de
vitez\ de 45 de kilometri pe or\ sau orice alt\ regul\ de
circula]ie este `mpu[cat.
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~n decursul ultimilor cinci ani am primit o consi de ra -
bil\ sus]inere moral\ [i material\ din partea Bazei Aeriene
Kirtland, aflat\ `n subordinea Departamentului Ap\r\rii,
[i a Laboratoarelor Na]ionale Sandia, institu]ie a Departa -
mentului Energiei ce r\spunde, printre altele, de constru -
irea [i `ntre]inerea tuturor focoaselor nucleare din Statele
Unite ale Americii.

{i fiindc\ tot a venit vorba, nici AC2, Baza Aerian\
Kirtland, Laboratoarele Sandia [i nici vreunul dintre anga -
ja]ii sau colaboratorii lor nu [i-au exprimat pozi]ia cu pri -
vire la previziunile despre anul 2012.

Dar nu avem nevoie de previziuni sumbre privind
Apocalipsa 2012 ca s\ ne treac\ fiorii la gândul tuturor
chestiilor bizare pe care le-am inventat [i care ar putea
distruge P\mântul. ~n lumea ̀ ntreag\ exist\ suficiente arme
biochimice – de la paralizanta [i mortala iperit\, r\mas\ din
Primul R\zboi Mondial, la antrax, sarin [i diverse alte
substan]e secrete – pentru a-i da de lucru lui Vulcan timp
de mul]i ani de acum ̀ nainte. Iar vestea rea – sau bun\ – este
aceea c\, `n viitor, vom avea de incinerat chestii mult mai
toxice, dac\ este s\-i credem pe cei ce `mp\rt\[esc temerile
exprimate de Stephen Hawking, care este de p\rere c\
omenirea se va autodistruge ca urmare a utiliz\rii gre[ite a
armelor biologice.

„Nu cred c\ specia uman\ va supravie]ui dincolo de mile -
niul urm\tor, dac\ nu cumva ne vom muta `n spa]iul cos -
mic. Prea multe sunt riscurile ce pândesc via]a pe o singur\

12 LAWRENCE E. JOSEPH



planet\“1, a declarat Hawking ̀ ntr-un interviu acordat publi -
ca]iei britanice Daily Telegraph. Hawking, profesor Lucas
de matematici la Universitatea Cambridge, a afirmat c\
amenin]area nu vine atât din partea unui holocaust nuclear
de tipul r\zboiului rece, cât mai degrab\ dintr-o direc]ie
mai insidioas\. „Pe termen lung, mai mult m\ `ngrijoreaz\
biologia. Armele nucleare presupun uzine mari, dar ingi -
neria genetic\ nu are nevoie decât de un mic laborator.“

Ce soi de cium\ tic\loas\ vor aduce pe lume capsomanii
manipulatori de gene? Poate c\ vor `ncerca s\ „`mbun\ -
t\]easc\“ tot ce are natura mai r\u de oferit. Unele dintre
cele mai recente filamente de superbacterii, spre exemplu,
con]in o enzim\ numit\ VIM-2, care descompune antibi -
oticele.2 Manipularea genetic\ a acestei enzime i-ar putea
oferi superorganismului rezultant un avantaj la start atât de
mare, `ncât antibioticele nu l-ar mai prinde niciodat\ din
urm\. Ori poate c\ sociopa]ii manipulatori ai genelor vor
crea „priobo]i“. Accentuând deja formidabila capacitate de
replicare a prionilor, aceste noi proteine pr\d\toare ne-ar
putea terciui creierul ca urmare a bolii Creutzfeldt-Jakob,
cunoscut\ mai bine ca boala vacii nebune. Priobo]ii ar putea
declan[a, de asemenea, o epidemie de kuru – o tulburare
cerebral\ `n urma c\reia câ]iva canibali au murit `n icnete
de râs. Cum vi se pare asta `n chip de ultim hohot vesel al
unui geniu nebun?

Chiar dac\ i-am prinde pe ace[ti r\uf\c\tori `nainte de
a distruge cu adev\rat ceva, otr\vurile pe care le vor fi n\s -
cocit vor trebui anihilate. ~ns\ nu exist\ nici un cuptor
sufi cient de fierbinte pentru a incinera asemenea substan]e
f\r\ a l\sa `n urm\ reziduuri toxice. Iat\ deci ni[a de pia]\
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pe care sper\ Vulcan s\ o umple. {i, la urma urmei, poate
chiar ar salva P\mântul. Sigur, cu condi]ia s\ nu explodeze
`nainte. Dat fiind c\ va trebui s\ fie cel mai fierbinte cuptor
de pe glob [i `l vom umple-ochi cu reziduuri mortale, va
trebui s\ ne lu\m toate m\surile de precau]ie pentru ca dis -
pozitivul s\ fie sigur [i stabil. Tehnologia de `nmagazinare
a plasmei, pe care se bazeaz\ Vulcan, are aplica]ii poten]iale
ca propulsor al rachetelor. Simplist spus, e suficient s\ `nde -
p\rtezi un cap\t al tubului de ̀ nmagazinare [i, gata, racheta
[i-a luat zborul. Atunci când i se d\ comanda, preferabil.

DEZINTEGRAREA ATOMULUI

Exploatarea unui dispozitiv precum Vulcan necesit\ un
consum de energie electric\ echivalent cu cel care ar ali menta
circa 25 de locuin]e standard, cu câte trei dor mi toare, sau 200
de apartamente din Park Slope, Brooklyn, unde eu [i Victor
Simuoli inten]ionam s\ construim dezin tegra torul nostru de
atomi cu ocazia festivalului anual de [tiin]e al liceelor. Comi -
sia pentru Energie Atomic\ ne-a tri mis cu amabilitate planu -
rile pentru un accelerator liniar – o ma[i n\rie care propulseaz\
particule subatomice de la capete spre centru, unde acestea se
ciocnesc unele cu altele la viteze extraordinare. V\zând cât de
complicate sunt planurile [i `n]elegând c\ punând `n
func]iune acceleratorul am fi [ters probabil de pe fa]a
P\mântului ̀ ntregul cartier, ̀ mi amin tesc c\, de comun acord
cu Victor, ne-am mul ]umit s\ confec]ion\m un receptor
radio cu cristale dintr-o veche cutie de trabucuri.
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Poate c\ n-am fi renun]at atât de u[or dac\ am fi [tiut
c\ exist\ posibilitatea ca acceleratorul nostru s\ creeze o
minuscul\ gaur\ neagr\ care s\ `nghit\ `n cele din urm\
lumea ̀ ntreag\. Nu, nu eram mâna]i de porniri pre-Colum -
bine*, dar adolescen]i f\r\ minte fiind, n-am fi putut rezista
tenta]iei de a dezl\n]ui for]e de amploarea celor vehiculate
`n serialul TV Star Trek. 

De[i dispozitivul nostru ar fi fost prea mic pentru a fa -
brica o gaur\ neagr\ `n ]es\tura spa]io-temporal\, nu ace la[i
lucru poate fi spus despre superacceleratorul botezat LHC,
de la large hadron collider, un inel cu circumferin]a de 27 de
kilometri aflat la grani]a dintre Elve]ia [i Fran]a. Când va fi
pus ̀ n func]iune, ̀ n 2007**, acceleratorul va opera cu energii
de 14 trilioane de electron-vol]i. Pentru a ̀ n]elege, s\ spunem
c\ un trilion de electron-vol]i este ceva similar cu energia utili -
zat\ de un ]ân]ar pentru a zbura. Remarcabil ̀ n privin]a LHC
este faptul c\ `[i va concentra fluxul energetic `ntr-un spa]iu
egal cu o trilionime din m\ri mea aceluia[i ]ân]ar, pulverizând
protonii `n circa 10 000 de fragmente sau chiar mai multe. 

Conform fizicianului Michio Kaku, aceast\ concen trare
incredibil\ de energie va crea „un `ntreg parc zoologic de
particule subatomice care nu au mai fost v\zute de la Big
Bang ̀ ncoace“3, inclusiv minig\uri negre. Minig\uri negre?
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carte `nainte de 2007, anul public\rii sale `n SUA (n. tr.).



Oricât de provocatoare intelectual ar p\rea o atare dezin -
tegrare, nu putem s\ nu ne ̀ ntreb\m ce poten]ial distructiv
ar avea unele dintre aceste experimente. Nu [tim oare c\
g\urile negre, mini sau maxi, obi[nuiesc s\ absoarb\ [i s\
aneantizeze tot ce se afl\ `n jurul lor?

Martin Rees, coleg cu Stephen Hawking la Universi -
tatea Cambridge, este fizician [i totodat\ astronom regal al
Marii Britanii. El atrage aten]ia c\ jetul de quarci rezultat
din coliziunile protoni–antiprotoni ar putea crea minig\uri
negre, numite strangeleturi (strangelets, `n limba englez\),
care ar putea transforma, ca printr-o contagiune, tot ceea
ce ̀ ntâlnesc ̀ n jur, ̀ ntr-o nou\ form\ de materie hiper dens\4.
Atomii sunt constitui]i `n cea mai mare parte din spa]iu
„gol“, spa]iu pe care strangeleturile l-ar elimina, compri -
mând P\mântul [i transformându-l `ntr-o sfer\ inert\ cam
de m\rimea unui supermarket.

Un sfâr[it lipsit de glorie, trebuie s\ recunoa[tem.

TERCIUL CENU{IU 5

Noile inven]ii prezint\ `ntotdeauna riscul unor conse -
cin]e neprev\zute, ca `n scenariul „terciului cenu[iu“ despre
care nu se vorbe[te prea mult `n preajma Labora torului
Na]ional de la Los Alamos, celebru ca fiind locul de na[tere
a bombei atomice. Aceast\ institu]ie este lider `n domeniul
nanotehnologiei, care ̀ ncearc\ s\ creeze dispo zitive nanome -
trice (egale cu o miliardime dintr-un metru) menite s\ se com-
porte ca ribozomii din celulele corpu lui uman, asamblând
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structuri complexe precum proteinele, din substan]e simple
de tipul azotului – un compo nent-che ie. Speciali[tii `n
nanotehnologie au descoperit c\, `n circumstan]e adecvate,
atomii anumitor elemente se agreg\ de la sine formând
structuri complexe; precum majoretele la un meci de fotbal
american, atomii de germaniu, spre exemplu, se „ca]\r\“ unul
pe altul [i alc\tuiesc o piramid\, sfidând tendin]a majorit\]ii
atomilor, [i a tuturor majo retelor, de a se supune gravita]iei
[i a r\mâne pe sol. Aceast\ proprietate de autoagregare se
dovede[te util\ `ntr-o serie larg\ de activit\]i la scar\ nano -
metric\, de la crearea unor cipuri de computer ultra perfor -
mante pe baz\ de bacterii la confec]ionarea unor ma[in\rii
infinitezimale care pot fi injectate `n fluxul sanguin pentru a
devora celulele cance roase sau infec]iile.

Dar dac\ apetitul nanoma[in\riilor scap\ de sub
control? Rezultatul ar fi terciul cenu[iu – sintagm\ pe care
unul dintre pionierii nanotehnologiei, Eric Drexler, a
folosit-o pentru prima dat\ `n cartea sa, Engines of Creation
(Unelte ale crea]iei), sub forma gray goo. Este vorba despre
o ipotetic\ nanosubstan]\ care continu\ s\ se reproduc\ pân\
ce devoreaz\ tot carbonul, hidrogenul [i ce alte ele mente
mai pofte[te s\ `nha]e, terciuindu-se pe toat\ fa]a P\mân -
tului. Imagina]i-v\ c\ piesele dintr-o cutie de Lego, aliniate
frumos, s-ar asambla cu de la ele putere ̀ ntr-un robot Lego,
de pild\. Interesant! Dar `nchipui]i-v\ acum c\ procesul ar
lua-o razna: robotul Lego nr. 1 asambleaz\ un altul, pe
robotul Lego nr. 2, fiecare asamblând apoi la rân dul lui ̀ nc\
unul, cei patru asamblând al]i patru [i a[a mai departe,
num\rul lor dublându-se mereu pân\ la mii, mili oane [i
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miliarde de robo]i, `ntr-un proces accelerat ce nu s-ar opri
decât când s-ar epuiza toat\ materia prim\ din lume.

~n conformitate cu spusele lui Drexler, nanoma[in\riile
cu capacitatea de autoreplicare rapid\ ar putea cotropi
P\mântul ̀ n mai pu]in de dou\ zile. Vestea bun\ este c\, la
un moment dat, ar ap\rea cu siguran]\ ceva care ar devora
terciul cenu[iu. Vestea rea, desigur, este c\ am avea atunci
de-a face cu respectivii devoratori de terci cenu[iu. 

Salv\m lumea? Distrugem lumea? Ambi]ia este cam
aceea[i – s\ dovedim dincolo de orice `ndoial\ afirma]ia
absurd\ c\ via]a este `mp\r]it\ `n dou\ jum\t\]i relativ
egale: noi `n[ine [i restul Universului.

G\uri negre de tip strangelet devorând P\mântul.
Priobo]i infestându-ne creierul. Terci cenu[iu ̀ nghi]ind via]a
a[a cum o [tim ast\zi. Scenarii mult prea bizare pentru a ne
pierde somnul din cauza lor, dar orice om are dreptul s\
viseze. ~nc\ din anii gr\dini]ei, când petreceam ̀ mpreun\ cu
Marty Raichalk ore ̀ ntregi ̀ n curtea din spate a casei pe care
familiile noastre o `mp\r]eau, pe un drum neasfaltat din
Danbury, Connecticut, protejându-le pe prietenele noastre
imaginare, Betty [i Sue, de asasini turba]i [i de bondari, am
a[teptat – [ti]i dumneavoastr\ – un prilej de a-mi demonstra
abilit\]ile. ~n [coala elementar\ jinduiam s\ le vin de hac
mar]ienilor care complotau pentru a-mi fura creierul. La
urma urmei, fiecare trebuie s\-[i apere ce are mai de pre],
pentru binele tuturor oamenilor de treab\. {i cine [tie câte
for]e malefice ar fi putut fi distruse dac\ eu [i Victor am fi
izbutit s\ punem ̀ n func]iune dezinte gra torul acela de atomi?

S\ mai spunem [i c\ Vulcan, dac\ vom izbuti vreodat\
s\-l construim [i s\-l punem `n func]iune, nu se va dovedi
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rentabil. Dar asta e doar ap\ chioar\, iar noi vorbim aici
despre un ego trotilat, atât de gros ̀ ncât po]i bea din el pân\
ce `nchizi ochii. S\ salvezi lumea de la autootr\vire –
planeta [i pe locuitorii ei. Ei, da, jos p\l\ria!

INDIGESTIE SOLAR|

Fiind de origine libanez\ [i având deci tenul relativ
m\sliniu, am manifestat dintotdeauna o atitudine mai
degrab\ arogant\ fa]\ de Soare; altfel spus, problemele pe
care el le genereaz\ constituie treaba in[ilor cu pielea alb\,
nu a mea. Prin urmare, nici c\ m-am sinchisit la `nceput,
când Roger Remy, unul dintre fondatorii [i totodat\
speciali[tii companiei noastre, a anun]at c\ Soarele „face
maionez\“ – expresie care `n jargonul s\u idiosincretic
`nseamn\ „e `n colaps“. Roger este un soi de Indiana Jones
marocano-francez care vorbe[te mereu despre opera]iuni
sub acoperire, numite „proiecte-sconcs“, [i despre c\l\torii
spa]iale. Specialitatea sa este `ns\ studiul plasmei – gaze
ionizate, cu temperaturi foarte ridicate. {i cum Soarele este
o uria[\ minge de plasm\, nu i-am putut ignora spusele `n
mod categoric. Dar oricare ar fi fost problemele astrului
nostru, ele se aflau la 150 de kilometri dep\rtare – spre
deosebire de Cr\ciun care, la vremea aceea, noiembrie 2004,
se apropia cu viteza unui marfar pe linie. A[a se face c\,
având doi copii, o so]ie extenuat\ [i prea multe planuri de
c\l\torie pentru vacan]\, am l\sat problema `n suspensie.
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„Soarele nu se poate `mboln\vi, prostu]ule“, mi-a spus
Phoebe, fiica mea de patru ani, care auzise probabil discu]ia
noastr\. M-am bucurat s\ m\ ar\t de acord cu ea. ~n a doua
zi de Cr\ciun, o bun\ prieten\ a familiei noastre a murit `n
urma unei supradoze de narcotice [i antidepresive. Supradoza
fusese inten]ionat\, `ns\ nu [i decesul, se pare. ~n aceea[i zi,
26 decembrie 2004, insulele din Oceanul Indian au fost lovite
de tsunami. ~n s\pt\mâna care a urmat, so]ia mea a devenit
tot mai marcat\ de moartea prietenei ei, o tân\r\ de optspre -
zece ani pe care o cuno[tea `nc\ din copil\ria acesteia, `n
vreme ce eu am fost mai preocupat de consecin]ele devasta -
torului tsunami. Cu p\rere de r\u adaug c\ nici unul dintre
noi nu a ar\tat atunci prea mult\ compasiune pentru sufe rin]a
celuilalt. O fotografie pe care n-o voi uita niciodat\, publicat\
`n New York Times pe prima pagin\, `nf\]i[a vreo zece
persoane pe o plaj\ splen did\ – `n Phuket, Thailanda, dup\
câte-mi amintesc – pri vind incredibilul val care se pr\v\lea
asupra lor. P\reau teribil de neajutora]i `n minuscu lele lor
costume de baie. Câ]iva fugeau, dar majoritatea r\m\seser\
locului, ca hipnotiza]i. Probabil c\ to]i au murit. De ce m-a
impresionat mai mult soarta câtorva personaje dintr-o
fotografie decât prietena so]iei mele, [i de ce so]ia mea a fost
mai mi[cat\ de decesul unei singure adolescente confuze decât
de cele 250 000 de victime din unsprezece ]\ri ale lumii – iat\
ceva ce nu pot explica decât prin faptul c\ suntem diferi]i.

De[i leg\tura dintre comportamentul Soarelui [i uria[ul
val mareic din Oceanul Indian nu este cert\, amploarea
incredibil\ a dezastrului survenit din senin mi-a sugerat c\
ar fi util s\ investighez pu]in ipoteza cu maioneza, lansat\
de Roger. A[a c\ dup\ s\rb\tori am studiat problema [i,
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`n tr-adev\r, Soarele p\rea c\ ar fi mâncat ni[te maionez\
stri cat\. Suprafa]a sa era plin\ de pete solare – furtuni mag -
netice de dimensiuni mai mari decât cele ale P\mân tului, care
pot elibera energii echivalente cu cele dezvoltate de zece
miliarde de bombe cu hidrogen, confom spuselor lui Tony
Phillips, redactor pe excelentul site web sciencce.nasa.gov.
Petele din Soare azvârleau ̀ n sistemul solar jeturi protonice
de miliarde de tone [i flame de trilioane de vol]i. Dramatic,
`ntr-adev\r, dar nu a[a se comport\ Soarele ̀ n mod normal?

Nu chiar. De când Galilei a inventat telescopul, ̀ n 1610,
s-a constatat c\ activitatea solar\ urmeaz\ cicluri cu durata
de circa unsprezece ani, nivelul ei fiind apreciat `n func]ie
de num\rul petelor solare care apar. Când mi-am `nceput
eu cercet\rile, `n ianuarie 2005, oamenii de [tiin]\ consi -
derau ̀ n unanimitate c\ ciclul se apropia de un minim, adic\
de perioada caracterizat\ de cea mai redus\ activitate solar\,
cu punctul cel mai de jos ̀ n 2006. Din motive necunoscute
`ns\, Soarele era `n criz\ `nc\ din octombrie 2003, de la
Halloween, când sistemul solar a fost afectat de cele mai
puternice furtuni de radia]ii din câte au fost `nregistrate
vreodat\. Din fericire, cele mai multe dintre aceste izbuc -
niri au „ratat“ P\mântul; ele au fost cam de dou\ ori mai
puternice decât furtuna solar\ din martie 19896, care a lovit
re]eaua electric\ din Quebec, l\sând pe nea[teptate `n `ntu -
neric [ase milioane de canadieni [i gospod\riile lor. Activi -
tatea solar\ a r\mas la un nivel anormal de ridicat [i s-a
mani festat acut prin uria[ele pete solare din 20 ianuarie 2005,
dezl\n]uind `n atmosfera terestr\ cea mai mare furtun\
protonic\ din ultimii cincisprezece ani. {i mai uluitor este
`ns\ faptul c\ toate aceste fr\mânt\ri s-au petrecut ̀ n perioada
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de minim solar sau ̀ n preajma ei – adic\ `n acea faz\ din ciclul
de unsprezece ani ̀ n care se presupune c\ activitatea solar\ este
inexistent\ sau foarte redus\. Ciu dat – dar nici pe departe la
fel de ciudat ca lucrurile petrecute `n septembrie, când
Soarele, aflat `ntr-o stare de un calm per fect, imaculat, s-a
acoperit deodat\ de pete [i a `nceput s\ `mproa[te radia]ii la
un nivel-record, exact `n toiul sezo nului uraganelor, marcat
de Katrina, Rita, Wilma [i multe altele asemenea.

Nu exist\ nimic ̀ n cadrul experien]ei umane, inclu zân -
du-l aici [i pe Atotputernicul Dumnezeu, atât de con sec -
vent precum Soarele. El sus]ine via]a pe P\mânt. El ̀ nc\lze[te
solul [i oceanele, permite dezvoltarea plantelor [i a anima -
lelor, energizeaz\ atmosfera, faciliteaz\ formarea norilor,
anim\ vânturile [i curen]ii oceanici [i determin\ ciclul apei
`n natur\. De aceea, ideea c\ Soarele ar putea s\ se schimbe
`ntr-un fel sau altul este de negândit, mult mai greu de
imaginat decât, spre exemplu, consecin]ele unui holocaust
nuclear total, a[a cum obi[nuiau s\ sus]in\ Herman Kahn
[i al]i filosofi ai apocalipsei nucleare. 

O cre[tere de numai 0,5 la sut\ a energiei degajate de
Soare ar fi suficient\ pentru a arde sistemul de sateli]i pe
care se bazeaz\ telecomunica]iile globale, securitatea
militar\ [i activitatea bancar\ la nivel mondial. La fel s-ar
pr\ji [i pielea noastr\ [i ̀ n aceea[i m\sur\ ar spori inciden]a
cancerelor [i a altor boli provocate de radia]ii. ~nc\lzirea
global\ nest\vilit\, urmat\ de cre[terea nivelului oceanelor
[i de inunda]ii, furtuni uria[e, dezastre vulcanice [i seis-
mice – toate acestea ar deveni inevitabile.

Dat fiind c\ de mai bine de dou\zeci de ani scriu despre
natur\ [i [tiin]\, m-am a[teptat la unele bariere `n studierea
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acestui bizar comportament solar. Institu]iile renumite ar fi
ezitat s\-[i lege numele de un subiect atât de delicat precum
Soarele `n schimbare, pentru simplul motiv c\, prin recu -
noa[terea [i autoritatea de care se bucur\, ar fi creat panic\
`n anumite cercuri. De aceea, am r\mas sur prins s\ constat
c\ Institutul Max Planck, echivalentul ger man al unor cele -
brit\]i precum CalTech [i Massachusetts Institute of Techno-
logy din SUA, a efectuat o serie de studii care au confirmat
c\ Soarele nu a mai fost atât de turbulent de cel pu]in 11 000
de ani.7 ~ncepând cu anii 1940 [i mai cu seam\ din 2003
`ncoace, nivelurile activit\]ii sola re au dep\[it orice limite.
Prin urmare, ne putem a[tepta s\ fim pr\ji]i `n orice clip\.

PAGUBE COLATERALE

Cel mai `nfrico[\tor scenariu apocaliptic se refer\ `ns\ la
ceea ce se petrece `n spa]iul cosmic – fiindc\ tot vorbeam
despre schimb\ri inimaginabile. Adic\, `n afar\ de câ]iva
asteroizi ici [i colo, spa]iul e doar… spa]iu gol, nu-i a[a? Ei
bine, `ntregul sistem solar devine din ce `n ce mai agi tat,
fiindc\ este pe cale s\ intre ̀ ntr-un nor de energie inter stelar\,
dac\ este s\ credem ceea ce sus]ine o nou\ [coal\ de geofizic\
planetar\ din Rusia. Reprezentan]ii ei, care se bazeaz\ pe
decenii de analiz\ a datelor receptate de la sate li]i, au constatat
c\ `n atmosferele tuturor planetelor, inclu siv `n cea a
P\mântului, `ncep s\ se `ntrevad\ semnele acestui masiv
influx, atât direct, din norul energetic, cât [i indirect, din agita-
]ia creat\ la nivelul Soarelui de contactul cu norul de energie. 
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Dar s\ nu ne `ngrijor\m, fiindc\ atmosfera terestr\ ne
va proteja, nu-i a[a? Poate c\ mai demult ar fi f\cut-o, `ns\
acum savan]ii de la Harvard [i NASA sus]in c\ fisuri de
dimensiunile Californiei8 au ap\rut `n mod inexplicabil `n
câmpul magnetic al P\mântului – principalul nostru scut
`mpotriva radia]iei solare, a cancerelor pe care ea le
provoac\ [i a tulbur\rilor climaterice. Unii oameni de [ti -
in]\ afirm\ chiar c\ este iminent\ o inversare a polilor mag -
netici, ̀ n care Polul Sud [i Polul Nord fac schimb de locuri.
Acesta ar fi un proces `ntins pe mai multe mii de ani, `n
care poli magnetici multipli ar ap\rea de colo-colo pe glob,
derutând [i `n unele cazuri chiar distrugând mii de specii
de p\s\ri, pe[ti [i mamifere care folosesc magnetismul teres -
tru pentru a se orienta. Pe durata acestei confuzii, protec]ia
magnetic\ a Terrei s-ar reduce pân\ aproape de zero – echi -
valentul cosmic al unei persoane cu pielea foarte alb\ imo -
bilizate pe o plaj\ `n Miami, f\r\ p\l\rie, f\r\ umbrel\ de
soare [i lo]iuni de protec]ie, cu un slip mititel [i nimic altceva.

O posibilitate de protec]ie `mpotriva radia]iilor solare
`n exces ne este oferit\ de o alt\ modalitate `n care lumea
s-ar putea sfâr[i. Cerul s-ar umple de o cenu[\ care ar
absorbi toate radia]iile. Asta este `ns\ unica veste bun\ pe
care am sesizat-o ̀ ntr-un documentar BBC care avertiza c\
Yellowstone, probabil cel mai mare supervulcan9 de pe
planet\, se preg\te[te s\ erup\. Ultima dat\ când s-a ̀ ntâm -
plat acest lucru, cu 600 000 de ani `n urm\, a `mpro[cat `n
atmosfer\ suficient praf pentru a acoperi continentul
nord-american cu un strat gros de peste un metru. Ast\zi,
o asemenea erup]ie ar atrage dup\ sine un scenariu de tip

24 LAWRENCE E. JOSEPH



iarn\ nuclear\, care ar distruge agricultura [i economia
mondial\, ucigând sute de milioane de oameni.

Iar cel mai serios motiv de `ngrijorare cu privire la
sfâr[itul lumii este predic]ia f\cut\ `n revista Nature, pro -
babil cea mai prestigioas\ publica]ie [tiin]ific\ la nivel
mondial, c\ mai mult de trei sferturi din totalul speciilor
de plante [i animale dispar la fiecare 62–65 de milioane de
ani.10 Au trecut deja 65 de milioane de ani de la catastrofa
din Cretacic-Ter]iar, care a dus la extinc]ia dinozaurilor,
ceea ce ̀ nseamn\ c\ a cam venit vremea unui nou cataclism
care va reduce popula]ia mondial\ cel pu]in la jum\tate, va
distruge `ntreaga infrastructur\ [i va alunga sub p\mânt
ceea ce va mai r\mâne din civiliza]ia noastr\.

Dac\ erupe Yellowstone sau dac\ acneea Soarelui se
transform\ `n furuncule serioase, probleme ecologice
precum g\urile din stratul de ozon [i ̀ nc\lzirea global\ vor
p\rea mici dulceg\rii – a[a cum s-a `ntâmplat `n anii 1980,
când ne-am `ngrijorat din cauza virusului herpex simplex
[i am sfâr[it prin a ne confrunta cu SIDA. Dar vestea cea
bun\ – a[a cum `i pl\cea nest\pânitului amiral Hyman
Rickover s\ sublinieze – este aceea c\, orice s-ar `ntâmpla,
„o nou\ specie, mai inteligent\, va evolua“.

~N GAURA DE IEPURE

Date certe sunt greu de ob]inut ̀ n jocul de-a prezicerea
dezastrelor, cam unicul aspect ̀ n privin]a c\ruia oamenii de
[tiin]\ par a fi de acord fiind doar acela c\ tot ceea ce se
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petrece acum, când ne apropiem de minimul activit\]ii solare,
va p\li ̀ n compara]ie cu turbulen]ele f\r\ precedent prev\ -
zute pentru urm\torul maxim solar, a[teptat `n anul 2012.

Dintr-un impuls de moment, am tastat `ntr-un motor
de c\utare „2012“ [i instantaneu am c\zut prin gaura de
iepure*, `ntr-o `nfloritoare subcultur\ a apocalipsei. Blo -
guri, c\r]i, opere de art\ [i piese muzicale de pe toate con -
tinentele prevestesc sfâr[itul lumii ̀ n 2012. Exponen]ii unei
game uluitoare de ideologii [i filosofii, de la culturi indigene
la Biblie [i I Ching arat\ spre acest an ca dat\ a apocalipsei.
S\ fie doar o coinciden]\? Sau ar fi rezonabil s\ presupunem
c\ diverse tradi]ii de inspira]ie divin\ au ajuns la aceea[i
concluzie cu privire la soarta omenirii?

„Dou\ mii doisprezece. Atunci se zice c\ se va ̀ ntâmpla,
s\ [tii. Interesante vremuri!“ a exclamat bona copiilor mei,
Erica, a doua zi diminea]\, când i-am povestit ce g\sisem pe
internet. Un bol cu floricele de porumb a fost golit ̀ n vitez\
`n vreme ce Erica, net-surfer [i p\tima[\ a talk-show-u ri lor
radio din miez de noapte, mi-a turuit despre predic]ii sumbre,
asigurându-m\ c\ 2012 este adev\ratul Y2K.** Pentru ea,
totul p\rea a fi un soi de reality show ̀ n varianta horror. Unii
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* Referire la povestea Alice `n }ara Minunilor, de Lewis
Carroll, `n care eroina ajunge `n }ara Minunilor c\zând printr-o
gaur\ de iepure (n. tr.).

** Y2K, „problema anului 2000“ sau „virusul Y2K“, a fost o
problem\ determinat\ de practica obi[nuit\ `n domeniul progra -
m\rii computerelor, de a reprezenta anii prin dou\ cifre, lucru
despre care s-a crezut c\ va afecta ̀ n mod grav sistemele compute -
rizate din lumea `ntreag\ (n. tr.).



dintre prietenii ei erau de asemenea pasiona]i de ches tiunea
apocalipsei `n 2012, astfel c\ Erica mi-a citat cu amabilitate
câteva dintre sugestiile lor privind ceea ce ar trebui s\ facem
`n a[teptarea iminentului Sfâr[it: „Pipeaz\ mari juana. Con -
struie[te o nav\ spa]ial\. Mut\-te sub p\mânt. F\ sex pe rupte.
Sinucide-te. Vezi lumea. Vezi-]i de treab\. Nu-]i mai lua medi -
camentele. Ia-le pe ale altcuiva. Scrie romanul la care visezi.
Eutanasiaz\-]i familia. Du-te la Vegas. Sl\ve[te-l pe Allah. R\z-
bun\-te. F\ un curs intensiv de proiec]ie astral\. Asigur\-te c\
prinzi un loc bun la ultimul spectacol de artificii.“

Dar de ce anul 2012? Toat\ agita]ia asta nu are nimic de-a
face cu faptul c\ pentru anul respectiv este preconizat urm\ -
torul maxim `n ciclul activit\]ii solare. De fapt, aproape
nic\ieri nu este men]ionat Soarele [i, de fapt, nici tematica
[tiin]ific\ `n general. Cea care galvanizeaz\ mi[carea „Apo -
calipsa 2012“ este o str\veche profe]ie din mitologia maya[\,
conform c\reia Timpul va ̀ ncepe sau se va sfâr[i pe 21 decem-
brie 2012, solsti]iul de iarn\. Când am aflat acest lucru,
aproape c\ am renun]at la `ntreaga chestiune, fiindc\...
cum s\ v\ spun, eu… nu sunt deloc fan New Age. Sunt doar
un tip obi[nuit din Brooklyn, care umbl\ [i el prin Beverly
Hills. Nu zic c\ toate aiurelile astea antice sunt `n mod
categoric incorecte, numai c\ eu unul nu prea le cred.

PROFE}IILE MAYA{E

Astronomia maya[\ nu este ̀ n nici un caz o aiureal\. De
fapt, constituie o remarcabil\ realizare de ordin inte lectual,
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echivalent\ ca magnitudine cu geometria egipte nilor antici
sau cu filosofia elen\. F\r\ telescoape sau alt\ aparatur\ de
gen, astronomii maya[i au calculat c\ luna lunar\ are11

29,53020 zile – o diferen]\ de numai 34 de secunde fa]\ de
valoarea stabilit\ de cercet\torii moderni, de 29,53059 zile.
~n general, consider\ numero[i speciali[ti, calendarul maya[
vechi de dou\ mii de ani este mai corect decât cel gregorian,
care dateaz\ de numai cinci secole [i pe care ̀ l folosim ast\zi. 

Maya[ii erau obseda]i de timp. ~n decursul secolelor, ei
au conceput cel pu]in dou\zeci de calendare, bazate pe cele
mai diverse cicluri, de la na[tere la culegerea recoltei [i de
la Lun\ la Venus, planet\ a c\rei orbit\ au calculat-o cu o
precizie de o zi la fiecare o mie de ani. Dup\ secole de
obser va]ii, astronomii maya[i au ajuns la concluzia c\ la
solsti]iul de iarn\ din anul 2012 – pe 21.12.12 (12.21.12
conform sistemului american) sau 13.0.0.0.0, dup\ a[a-nu -
mitul lor calendar al Num\r\torii Lungi – va `ncepe o
nou\ er\ a istoriei umane. La miezul nop]ii `n data de
21.12.2012 va debuta o epoc\ nou\, a[a cum `ncheierea
unei rota]ii a P\mântului ̀ n jurul Soarelui aduce un nou an
pe 1 ianuarie, la a dou\sprezecea b\taie a orologiului. {i ce-i
cu asta? ~n afar\ de o schimbare a datei [i o zi liber\ de la
munc\, nu exist\ nici o deosebire concret\ `ntre ziua de 31
decembrie [i cea de 1 ianuarie – nu trecem de la o vreme
rece [i `ntunecat\, azi, la soare [i cald, mâine. {i, `n mod
similar, nu exist\ deosebiri palpabile nici ̀ ntre un an [i urm\-
torul – cu excep]ia situa]iilor `n care aceste deosebiri sunt
dictate din exterior: trecând de la 1999 la 2000, Y2K nu a
fost nimic altceva decât o tranzi]ie de la un num\r banal la
unul rotund [i mai dr\gu]. {i `n final s-a dovedit a fi la fel
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de semnificativ spiritual ca o modificare a valorii `nregis -
trate de odometru.

Data de 21.12.12 are `ns\ [i o alt\ semnifica]ie pe lâng\
potrivirea cifrelor. Este data solsti]iului de iarn\, când
emisfera nordic\ se afl\ la cea mai mare dep\rtare de Soare
[i, prin urmare, ziua este cea mai scurt\ [i noaptea cea mai
lung\. ~n acea zi, sistemul solar va eclipsa centrul galaxiei –
adic\ se va interpune astfel `ncât centrul C\ii Lactee nu va
mai fi vizibil de pe P\mânt. Gaura neagr\ din centrul galaxiei
era considerat\ de antici pântecele C\ii Lactee, dar [i de astro-
nomii epocii moderne, care cred c\ acolo sunt create stelele
din galaxia noastr\. {i ̀ ntr-adev\r, chiar ̀ n centrul spiralei se
afl\ o vast\ gaur\ neagr\, ce aduce bine cu un ombilic.

Anticii maya[i considerau c\ pe 21.12.2012 va `ncepe o
nou\ er\, atât din punct de vedere calendaristic, cât [i al
realit\]ii concrete. Data marca pentru ei un moment sacru,
favorabil [i totodat\ periculos `n istoria omenirii, menit s\
aduc\ atât catastrofe, cât [i revela]ii. Iar anii care o preced
vestesc acest poten]ial ̀ n chip teribil [i deopotriv\ minunat.

Am vizitat Guatemala pentru a evalua credin]ele [i
previziunile referitoare la data de 21.12.2012 [i am ajuns la
concluzia c\ maya[ii au l\sat `n urma lor o serie de
consemn\ri imposibil de ignorat. Geniile trebuie privite cu
doza corespunz\toare de dubiu rezonabil, iar astronomii
maya[i au fost `n mod cert geniali. Astfel, profe]iile lor
referitoare la anul 2012 par a con]ine cuno[tin]e aflate nu
neap\rat dincolo de grani]ele [tiin]ei, ci mai degrab\
dincolo de ceea ce poate dovedi sau contrazice metodologia
[tiin]ific\ actual\, `n scurtul interval r\mas pân\ la „ter -
menul final“ al apocalipsei.
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Ce i-a `ndemnat pe maya[i s\ se dedice cu atâta asi du -
itate studierii astronomiei, când nu le-a trecut prin minte,
de pild\, s\ inventeze roata sau diverse unelte simple de
metal, nu `n]eleg. Dar a ignora pur [i simplu concluzia lor
fundamental\, c\ 21 decembrie 2012 este o dat\ de r\scruce
`n istoria omenirii – mai ales ]inând seama de tulbur\torul
set de informa]ii concordante privind anul 2012, provenite
din cele mai variate domenii, de la fizica solar\ la filosofia
oriental\ – mi s-ar p\rea o culme a absurdit\]ii.

PRECIZ|RI

~n acest punct se impun câteva preciz\ri:
Nu reprezint nici o ideologie politic\ sau religioas\ [i nici

nu m\ aflu, din câte [tiu, sub influen]a vreunui individ sau
grup cu opinii bine definite `n privin]a anului 2012. Spre
deosebire de mul]i dintre cei preocupa]i de sfâr[itul lumii, de
apocalips\ sau Armaghedon, eu nu am avut nici o viziune
divin\, n-am primit instruc]iuni de la extratere[tri [i nici me -
saje de la ̀ n]elep]ii din Antichitate sau revela]ii numerologice.

Nu fac parte dintre scepticii care obi[nuiesc s\ strâmbe
din nas la orice no]iune care nu este sus]inut\ sut\ la sut\
de dovezi concrete. Domnul s\ ne apere de moartea
creativit\]ii [i a spiritului artistic, care ar surveni `n mod
cert dac\ aceste acrituri ar dobândi vreodat\ puterea despre
care ei cred c\ logica le-ar atribui-o.

Nu sunt nici un fan al scenariilor catastrofice. Sunt
mândru s\ v\ pot spune c\ n-am petrecut nici un minut [i
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n-am cheltuit nici un cent pentru a combate ideea poten]i -
alelor probleme iscate de Y2K. Nu m-am preg\tit nici eu [i
nici nu mi-am pus casa la punct pentru eventualitatea holo -
caustului nuclear, a impactului cu vreo comet\, a conver -
gen]ei armonice ce risc\ s-o ia razna sau a vreunui alt dezastru
similar. Dar cum locuiesc `ntr-o zon\ de risc seismic, `n
sudul Californiei, ]in mereu o lantern\ pe noptier\ [i o sticl\
cu ap\ `n plus `n dulap. {i, pentru to]i cei interesa]i, adaug
c\ nu sper, nu propov\duiesc, nu sus]in [i nu m\ rog s\
survin\ vreo catastrof\, legat\ sau nu de anul 2012, oricât de
`n\l]\toare spiritual ar fi presupusele ei consecin]e.

Concluziile mele referitoare la natura poten]ial
cataclismic\ a momentului 2012 se bazeaz\ pe aproape cinci -
sprezece luni de cercet\ri, conduse gra]ie experien]ei pe
care am dobândit-o ̀ n cei peste dou\zeci de ani de activitate
ca autor al unor c\r]i de non-fic]iune [i ca jurnalist `n
domenii ca [tiin]a, natura, religia [i politica, la diverse
publica]ii, `n principal la New York Times.

S\ fie oare scrierea acestei c\r]i un lucru iresponsabil,
din cauza panicii pe care ar putea s-o stârneasc\? Dreptul
la cunoa[tere [i informare al publicului nu este absolut, dar
nici nu depinde de evalu\rile de tip paternalist ale oligarhiei
globale. Nu pot decât s\ am ̀ ncredere ̀ n procesul prin care
autorit\]ile momentului `[i folosesc ra]iunea `n `ncercarea
de a controla informa]iile ce risc\ s\ provoace instabilitate
social\, iar organiza]iile, grup\rile [i persoanele individuale
se str\duiesc s\ aduc\ la lumin\ date [i informa]ii esen]iale.
De fapt, cea mai potrivit\ abordare este cea a unei cola -
bor\ri continue `ntre cei care caut\ adev\rul [i structurile
de putere create pentru a ne proteja.
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SEMNUL DESTINULUI

Se va sfâr[i lumea `n 2012? Va cobor` iadul pe P\mânt
ca urmare a unui holocaust nuclear de tipul unui al treilea
r\zboi mondial sau din cauza impactului cu un meteorit
precum cel despre care se crede c\ ar fi dus la dispari]ia dino -
zaurilor? Eu nu cred – de[i aceast\ ne`ncredere ar putea fi
`n parte un ecou al limit\rilor mele emo]ionale; tat\l a doi
copii minuna]i fiind, pur [i simplu nu sunt capabil s\ ̀ mbr\-
]i[ez o atare p\rere. Nici nu m\ pot gândi la posibilitatea
c\ tot ceea ce iubim [i am iubit vreodat\ poate fi distrus.

Exist\ `ns\ un alt lucru pe care pot s\-l fac: s\ strâng date
[i s\ prezint dovezile necesare pentru a demonstra sau
invalida realitatea momentului 2012. Am constatat c\ per -
spectiva unei apocalipse `n 2012 trebuie tratat\ cu respect
[i preocupare. 

Cartea de fa]\ va prezenta ceea ce eu consider a fi sce -
nariul „de mijloc“ – anume c\ 2012 este destinat a fi un an
caracterizat de tulbur\ri [i bulvers\ri f\r\ precedent. Indi -
ferent dac\ va fi vorba despre chinurile venirii pe lume a
unei noi ere sau despre ultimele zvârcoliri ale epocii actu -
ale, un set nelini[titor de tendin]e istorice, religioase [i [tiin-
]ifice sugereaz\ c\ o serie de revela]ii [i dezastre cu origini
umane, naturale [i, poate, supranaturale, va atinge un tumul-
tuos punct culminant. 

Anul 2012 poart\ semnul destinului. Judecând dup\
datele reunite `n aceast\ carte, exist\ o posibilitate de cel
pu]in 50 la sut\ ca o teribil\ tragedie [i/sau o extraordinar\
trezire spiritual\ s\ se produc\ sau s\ `nceap\ `n 2012.
~ntrebarea esten]ial\ nu este dac\, ci când va avea loc acest
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eveniment transformator – `n decursul vie]ii noastre [i a
celor dragi nou\, sau mai târziu. Fiind atât de apropiat,
momen tul 2012 ne oblig\ s\ lu\m `n considerare nenu m\ -
ratele posibilit\]i privind o catastrof\ de propor]ii globale,
s\-i evalu\m probabilitatea [i poten]ialul distructiv [i s\
analiz\m cât de preg\ti]i suntem pentru a-i face fa]\, atât la
nivel de individ, cât [i al civiliza]iei `n ansamblul s\u.

Fiecare dintre noi reac]ioneaz\, constructiv sau nu, la
ideea unui termen-limit\ – mai cu seam\ dac\ exist\ [i pre -
siuni `n acest sens. A[a este firea omeneasc\. Ultimele dou\
minute ale fiec\rei reprize dintr-un meci de fotbal – ̀ nsu mând
mai pu]in de [apte la sut\ din durata partidei – con centreaz\
cel pu]in jum\tate din `ntreaga ac]iune de pe teren. Eu am
nevoie de termene-limit\. Cei mai mul]i dintre noi au. Cu
excep]ia „bubei“ Y2K, acea ridicol\ repeti]ie cu costume,
momentul 2012 este primul `n istoria modern\ `n care miza
este atât de mare, pentru atât de mul]i oameni. Avantajul
unui termen-limit\ este preavizul care ̀ l ̀ nso ]e[te, `ndemnul
de a ne uni trup, minte [i suflet, de a lua pre cau]iile necesare
pentru noi `n[ine [i pentru familia noas tr\. ~ntr-un sens
anume, care nu implic\ `n mod necesar supravie]uirea
fizic\, ni se ofer\ tuturor [ansa f\r\ pre cedent de a ne aduna
[i a ne ridica la `n\l]imea sinelui nostru superior colectiv.
Aceasta este provocarea revigo rant\ a momentului 2012 –
aceea c\ ne oblig\ s\ ne iden tific\m un ]el comun. Iar
stabilirea unui obiectiv `n via]\ constituie cea mai sigur\
modalitate, din câte cunosc eu, de a ne z\d\rnici pieirea.
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VINOVAT DE APOCALIPS| – ACUZAT: 2012

Teza acestei c\r]i sus]ine c\ anul 2012 va fi unul de
r\scruce, poate catastrofic, poate revelator, `ntr-o m\sur\
nemai`ntâlnit\ `nc\ `n istoria omenirii.

1. Profe]iile antice maya[e, bazate pe dou\ milenii
de meticuloase observa]ii astronomice, sugereaz\
c\ data de 21.12.2012 va marca debutul unei noi
ere, `nso]it – ca orice na[tere – de sânge [i de
suferin]e, dar [i de noi speran]e.

2. Din anii 1940 [i mai cu seam\ dup\ 2003, Soarele
se comport\ mai turbulent decât oricând, de la
rapida ̀ nc\l zire global\ care a ̀ ncheiat ultima er\
glaciar\, acum 11 000 de ani. Fizica solar\
confirm\ c\ urm\torul maxim al acti vit\]ii
Soarelui1, la un nivel-record, va surveni ̀ n 2012.

3. Furtunile solare au un corespondent `n cele care
survin pe P\mânt. Uraganele Katrina, Rita [i
Wilma, din 2005, au coincis cu una dintre cele mai
furtunoase s\pt\mâni din isto ria do cu men tat\ a
Soarelui.

4. Câmpul magnetic terestru, scutul nostru `m po -
triva radi a]iilor solare periculoase, a `nceput s\
sl\beasc\, fisuri de dimensiunile Californiei
ap\rând ici [i colo. O inversare a polilor mag ne -
tici2 tere[tri, `n cursul c\reia aceast\ protec ]ie
ajunge aproape de zero, este posibil s\ survin\
curând.

5. Geofizicienii ru[i consider\ c\ sistemul solar a
p\truns `ntr-un nor interstelar de energie,3 care
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energizeaz\ [i desta bilizeaz\ deopotriv\ Soarele [i
atmosferele tuturor plane telor. Ei estimeaz\ c\
dezastrul produs de ciocnirea P\mân tului cu
acest nor se va produce cândva ̀ ntre 2010 [i 2020.

6. Fizicienii de la Universitatea California din
Berkeley, care au descoperit c\ dinozaurii [i circa
70 la sut\ din totalul speciilor de pe Terra au
disp\rut ̀ n impactul planetei cu o comet\4 sau un
asteroid acum 65 de milioane de ani, sus]in cu un
nivel de certitudine de 99 la sut\ c\ vremea pentru
o nou\ astfel de megacatastrof\ a venit deja.

7. Supervulcanul Yellowstone, care erupe cu con -
se cin]e dezastruoase la fiecare 600 000–700 000
de ani, se preg\ te[te s\ se manifeste din nou. Cea
mai recent\ erup]ie5 de o magnitudine com pa ra -
bil\, care a survenit la Lacul Toba, ̀ n Indonezia,
cu 74 000 de ani `n urm\, a [ters de pe fa]a p\ -
mân tului peste 90 la sut\ din popula]ia de atunci
a lumii.

8. Filosofiile orientale6 precum I Ching – Cartea
Schimb\ rilor – [i teologia hindus\, dar [i o gam\
divers\ de credin]e populare, par a sus]ine
momentul 2012 ca dat\ a sfâr[itului.

9. Cel pu]in o interpretare autorizat\ a Bibliei
prezice c\ P\mântul va fi distrus `n anul 2012.
Mi[carea pro-Arma ghedon7 a musulmanilor,
cre[tinilor [i evreilor tinde s\ precipite aceast\
b\t\lie a sfâr[itului lumii.

10. S\ ave]i o zi pl\cut\!
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