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2012: O Ano da Profecia
Mas o que acontecerá na fatídica data
de 21 de Dezembro de 2012? O
fenómeno de 2012 compreende um
conjunto de crenças e teorias de que
eventos cataclísmicos ou de
transformação ocorrerão em 21 de
Dezembro de 2012, data que é
considerada o final de um ciclo de
5.125 anos do Calendário de
Contagem Longa Mesoamericano.
Vários alinhamentos astronómicos e
fórmulas numerológicas têm sido
relacionados com esta data.
A interpretação da Nova Era sobre
essa "transição" postula é que,
durante este tempo, o planeta e
seus habitantes podem sofrer uma
transformação positiva física ou
espiritual e que 2012 pode marcar o
início de uma nova era.
Teorias para o fim do mundo
incluem a colisão da Terra com um
planeta de passagem (muitas vezes
referido como "Nibiru") ou com um

buraco negro, ou a chegada do
próximo máximo solar.
As profecias de fim de mundo têm
sempre um atractivo especial.
Bastante atractivas são também as
histórias sobre conhecimentos
ocultos detidos por civilizações
antigas.
Como os Maias, por exemplo, que
tinham um calendário mais preciso,
mais complexo e muito mais
holístico que o nosso, previram
vários acontecimentos que
entretanto se passaram, como a
chegada do homem branco - Hernan
Cortez - a 8 de Novembro de 1519.
O calendário Maia prevê que algo de
muito grave acontecerá no solstício
de Inverno, 21 de Dezembro, de
2012. A 1ª profecia Maia diz que a
partir de 1999 resta-nos 13 anos, só
13 anos para realizarmos as
mudanças de consciência e atitude
de que eles nos falam, para que nos

possamos desviar do caminho da
destruição pelo qual avançamos, para
um outro que abra nossa consciência
e a nossa mente para uma nova
integração com tudo o que existe.
Os Maias sabiam o sol, que eles
chamavam “Kinich-Ahau”, é um ser
vivo que respira e que a cada certo
tempo se sincroniza com o enorme
organismo que existe, que ao
receber uma manifestação de luz do
centro da galáxia brilha mais
intensamente produzindo na sua
superfície o que nossos cientistas
chamam de erupções solares e
mudanças magnéticas. Dizem que
isso acontece a cada 5.125 anos. Que
a terra se vê afectada pelas
mudanças do sol mediante o
deslocamento do seu eixo de
rotação. Previram que a partir desse
movimento haveria grandes
desastres.
Para muitos será o dia da aniquilação

da raça humana devido a uma
inversão dos pólos da Terra. Como isso
seria possível? Sabe-se actualmente
que nesta data durante o solstício a
Terra estará alinhada com o Sol e com
o centro da nossa galáxia, Via Láctea.
Também, sabemos que no centro da
Galáxia existe um buraco negro
supermassivo. Baseados em alguma
informação astronómica, há quem
diga que o alinhamento com este
buraco negro supermassivo levará a
uma mudança do campo magnético
terrestre,
que
acontece
periodicamente. Isto levará a
tsunamis, vulcões, terramotos, etc.
Será o acontecimento tão grave, que
o mundo tal como o conhecemos
desaparecerá. Isto não quer dizer que
o mundo acabará. Simplesmente
quer dizer que um grande fenómeno
transformará o mundo.
Nadia Lisboa

de ferro e inox, porque sem eles isto
não teria sido possível. Agora,
continuarei o meu trabalho
consciente de que o que tenho feito
está no bom caminho.” Para além
das exposições ganhas ao longo do
ano, aqui ficam os títulos
conseguidos:
- 2º Lugar na classe de Campeões
Fêmeas Tigradas no Campeonato da
Raça Boxer em Veneza, Itália;
- Campeã do Mundo 2011 que se
realizou em Paris, França;

- Campeã Internacional de Exposições
Caninas;
- Melhor Fêmea Boxer Tigrada do Ano
(Campeonato do Boxer Clube de
Portugal);
- Melhor Boxer Absoluto do Ano
(Campeonato Do Boxer Clube de
Portugal);
Os Boxers D´Anteikan desejam a
todos os Quintacondenses, um feliz
Natal e um excelente ano de 2012.
P.F.

Boxers D´Anteikan
Chegado ao final mais um ano de
campeonato Canino do Boxer Clube
de Portugal, entidade máxima da
raça Boxer em Portugal e onde
esteve presente o Quintacondense

que atingi com um exemplar que
tem apenas 3 anos de idade é algo
de prestigiante! Este é no fundo o
fruto do trabalho que tenho
realizado em prole da melhoria da

Paulo Fernandes com 1 dos seus
exemplares, conseguindo pelo
segundo ano consecutivo o titulo de
Melhor Boxer do Ano. “Foi o patamar
máximo dos meus 6 anos de criação
de Boxers! Conseguir atingir o nível

qualidade na criação da raça Boxer.
Mais uma vez não posso deixar de
agradecer aos patrocinadores Ginásio
Sportcity; às empresas Hexastep –
Information Tecnologies, 3M
Portugal e GMF Lda.- Armazenistas

