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2022
E A MAGIA DOS NÚMEROS

Dionísia Preto Malwin
[Educadora Física - Doula]

Desde que comecei a acompanhar os indicadores
epidemiológicos da pandemia, levada pelas mãos de
minha amiga Edna, viciei em números. A própria
grande contradição dos números em nossas vidas
possui um aspecto mágico. Tanto servem pra mostrar
nossa riqueza quanto nossa miséria, servem para
aquilatar o grau de desigualdade do mundo e para
calcular o quanto é preciso pra combater a fome e
colocar sorrisos nas bocas dos filhos. Números não
têm vida própria, mas têm a força de servirem aos
discursos dos opressores ou dos oprimidos. Por isso,
devemos escolher sempre como vamos usá-los.
Sua magia está na forma de como são utilizados.
Quando, na pandemia, um tirano fascista diz que não
importa o número de mortos pela Covid-19, o que
importa é o número de sobreviventes, os números nos
chamam a serem apropriados à sua justa serventia.
Quando um economista facínora diz que os números
de desempregados diminuiu, cabe a nós
empunharmos os números do quanto o desemprego
poderia e deveria ser realmente diminuído.
Diante de sua magia e de seus significados, ao longo
da história nas diversas culturas e civilizações, é
sempre muito prazeroso brincar com os números e
neles buscar os melhores augúrios. 2022 é um ano
promissor para os que combatem o nazifascismo em
processo de instalação no Brasil. Não será um ano
fácil, mas os números vão nos ajudar. Sei que bem lá
no fundo, os números querem servir às boas causas
humanas. Afinal, números em si não são perversos,
perversos são os que os perpetuam para destruir os
direitos humanos. Vamos a 2022. O número 2 é
totalmente predominante. O que isso significa?
A representação de dualidade do 2 nos traz a ideia de
positivo e negativo envolvida no mesmo espaço, cuja
estabilidade depende de harmonia, equilíbrio.
O 2 é feminino e, por isso – mãe -, em que existe
geração, nutrição e acolhimento. Na tradição cristã é
Eva. A hegemonia feminina no 2022 é uma boa
salvaguarda contra o governo nazifascista de
bolsonaro, reconhecidamente machista, homofóbico e
covarde em relação às mulheres.

O 2 espelhado ao lado de outro 2 forma a imagem do
coração. Esse 2 a 2 pode ser o símbolo de união das
forças políticas pela democracia no Brasil e contra o
nazifascismo. Já, o significado do 22 é bem curioso.
Como o alfabeto hebraico tem 22 letras, e na tradição
judaica, Deus reuniu 22 elementos nos seis dias de
criação do mundo, quem sabe os judeus que apoiam
bolsonaro, principalmente os empresários - as turmas
da Faria Lima, da Fiesp e do Agro - tomem vergonha
na cara de pau de apoiarem um nazifascista.
O 22 é também o número de capítulos do livro do
Apocalipse. Bom sinal para redobrarmos a atenção
nesse ano. Ninguém nesse país que tenha um mínimo
de compreensão da conjuntura política duvida que o
presidente da república e seus asseclas preparam um
apocalipse now brasileiro, caso seus planos eleitorais
sejam contrariados. A numerologia do 22 indica
também o mundo material e concreto, que carece
urgentemente de ser radicalmente transformado.
E, ainda, nas tradições africanas Bambara e Dogon,
os primeiros 22 números armazenam a carga mística
do Universo. Por isso e portanto, precisamos recorrer
mais frequentemente às místicas ritualísticas do
Movimento dos Sem-Terra...
Não podemos esquecer que o 2022 tem um 0 (ZERO).
O 0 (zero) para nós é crucial, pois no budismo e no
taoísmo, o 0 (zero) é o vazio anterior à criação.
Isso é tudo o que precisamos: que 2022 seja o ano que
anteceda à criação de um novo Novo, após tanta
destruição do aparelho do Estado brasileiro nesses
três anos bolsonaristas trágicos. Como no islamismo o
0 (zero) é a essência da divindade, recorramos a ele
também para cultivar a divindade da democracia e
dos direitos humanos. Finalmente, 2022 é um número
que com seus quatro algarismos somados entre si
chega ao número 6. Nesse contexto, em que o 6 pode
nos ajudar a nos livrar do mal que se abateu sobre
nosso país? Além de representar o equilíbrio, que o 2
já trazia, é bom lembrar dos 6 dias da criação.
A criação de um novo Brasil, tem no 6 um símbolo de
luta e mobilização. Em 2022, em algum momento 6
dias serão a senha para expelirmos a desgraça
bolsonarista brasileira. Vamos ver a ocasião mais
propícia. O 6 também se relaciona com justiça,
honestidade e verdade e tem estreitas ligações com
manifestações artísticas. Representa amor, fidelidade,
solidariedade, tolerância e inteligência. ■ ■ ■
Algumas fontes: ■ https://super.abril.com.br/mundo-estranho/a-simbologia-oculta-por-tras-de-31numeros/ ■ https://www.wemystic.com.br/significado-do-numero-2/
■
https://www.google.com/search?q=significado+do+n%C3%BAmero+6&rlz=1C1EJFA_enBR737BR737&oq=significado+do+n%C3%BAmero+6&aqs=chrome..69i57j0i512l9.12558j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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