
FIM DA SUSTENTABILIDADE DA VIDA NO PLANETA EM 2043 

01. Há informação do V.M. Samael sobre do fim do mundo em 2043?  

Resposta: O V.M. Samael enfatiza acerca dos maias, entre muitas outras coisas, o seguinte: "Os 

maias não são tão ignorantes como muitos ilustrados pensam que nada sabiam sobre 

matemática ou astronomia. De acordo com cálculos matemáticos dos maias a grande catástrofe 

que será produzida por Hercólubus tem o nome de katum 13. Até agora os seus 12 katuns se 

cumpriram ao pé da letra e o 13.º está sendo aguardado. Segundo os maias o Katum 13 estará 

em atividade no ano de 2043 e isso é muito interessante…” (V.M. Samael Aun Weor) 

02. Quem foram os maias? 

Resposta: Os maias são remanescentes da civilização atlântica, quarta Raça-raiz que habitou o 

nosso planeta antes do Dilúvio Universal, conforme está documentado na Bíblia e nos escritos 

de Platão. 

03. O Katum 13 dos maias descreve o fim do mundo ou o fim do planeta em 2013? 

Resposta: O Katum 13 dos maias não descreve o fim do mundo, o fim do planeta em 2013, 

porque na Terra nada se cria, nada se perde (morre), tudo se transforma, segundo a lei de 

conservação de energia de Lavoisier. O os maias profetizam no katum 13, que certamente será 

cumprido, é que em 2043 será o final da sustentabilidade da vida no Planeta Terra. 

04. A previsão dos maias no katum 13 é de que natureza? 

Resposta: A previsão maia é altamente científica, porque os maias eram sacerdotes, cientistas, 

matemáticos, engenheiros, arquitetos, etc. De acordo com a previsão maia, temos só mais 22 

anos de apocaliptização do mundo, de descomificação das coisas da Terra, de desmonte do 

nosso Planeta.  

05. Há relação entre o katum 13 dos maias e as previsões da ciência convencional?  

Resposta: A previsão da ciência convencional atual respalda o prognóstico maia de 2043. A NASA   

prevê o fim do planeta em breve, ressaltando que ele está à beira do colapso. Ela enfatiza que 

setores como clima, energia e crescimento da população provocariam o fim da civilização. O 

colapso pode vir da falta de controle de aspectos básicos que regem uma civilização, como a 

população, o clima, o estado das culturas agrícolas e a disponibilidade de água e energia. O 

Observatório da NASA já constatou diversas vezes a multiplicação de eventos climáticos 

extremos, como o frio intenso do último inverno na América do Norte e o calor que, nos últimos 

meses, afligiu a Austrália e a América do Sul. Seus estragos paralisam setores vitais para o 

funcionamento da sociedade, vide link https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/nasa-

preve-que-planeta-esta-beira-do-colapso-11917406 

06. Quais as reais causas do fim mundo? 

Resposta: Bem o que convencionalmente chamam de fim do mundo é, na realidade, o fim da 

estabilidade da vida no Planeta.  Para tal há duas causas: Uma natural e outra provocada. A 

natural se deve à dinâmica de movimentação do Sol, em torno do Cinturão Zodiacal, num 

período de 25968 anos terrestres, dentro da mecânica celeste. A provocada é decorrente da 

trajetória de degradação do Planeta Terra pelo homem, onde ele já poluiu o mar, a terra, o ar e 

a sua própria mente também.  

07. Porque o homem degrada o Planeta, a sua própria casa? 



Resposta: Por ser portador de uma ciência sem consciência, homem evolui em tecnologia e 

involui em compreensão ecológica. Por ignorância absoluta o homem dito civilizado não possui 

uma inteireza holística.  Então ele acha que o mar está desatrelado do eixo da vida, daí ele joga 

lixo atômico nele, faz experimentos nucleares, joga papelão, garrafas pets, etc. Há uma previsão 

sombria de que, num futuro próximo, estaremos com uma porcentagem de lixo no mar, maior 

que a quantidade de peixes. Daí é grave, porque a gente não se alimenta de papelão e lixo. 

08. Que autoridade tem Jorge Velez Restrepo para afirmar que o mundo acaba em 2043? 

Resposta: O Missionário Gnóstico Restrepo enfatiza o fim da sustentabilidade da vida na Terra 

para o ano de 2043 por estar respaldado pelo V.M. Samamel que o consagrou e pelo V.M. Rabolú 

que o autorizou documentalmente a profetizar sobre o final dos tempos, vide carta do V.M. no 

link http://agsaw.com.br/Carta%202-V.M.Rabolú.pdf. 
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