PODZIMNÍ ROVNODENNOST

Posvátný Kruh Moudrých Stařešinů Planety
Posvátné Město Teotihuacán, Mexiko
18. až 22. září 2021

KOŘENY
Posvátný kruh moudrých stařešinů planety je jedinečným prostorem ke sdílení vizí,
zkušeností a moudrosti strážců pradávného poznání na území obou Amerik (Želvího ostrova)
– Tawantinsuyu a Cemanáhuac, i celého světa.

SLIB
Stařešinové, kteří se zúčastnili prvního posvátného kruhu a stali se tak zakládajícími členy,
určili, že následná setkání a kruhy se budou konat v předvečer podzimní rovnodennosti.

11 KRUHŮ
• Ollantaitambo, Peru
• Tilcara, Argentina
• Charazani, Bolívie
• Huechuraba, Santiago, Chile
• Silvia Cauca, Kolumbie
• Úpatí Apu, sopka Cotopaxi, Ekvádor
• Pedra Bella, Brazílie
• Barcelona, Španělsko
• Iximche, Guatemala
• Meztitla, Tepoztlán, Mexiko
• Manhattan, New York, USA

POSVÁTNÁ HŮL

Letošní podzimní setkání Kruhu moudrých stařešinů planety (2021 – rok 9 Calli – Dům) se
bude konat v posvátném městě Teotihuacán v Mexiku a je svoláno hlavním stařešinou lidu
Quechua v Peru, Quenqo Harawi, zakladatelem Posvátného kruhu moudrých stařešinů
planety a strážcem hole Stříbrného kondora, která je symbolem tohoto ctihodného kruhu.
Držitel této hole představuje nejvyšší autoritu a zodpovědnost.

MISE
Pod ochranou bájné Konfederace Orla a Kondora se svolává k ustanovení spojenectví mezi
stařešiny, poutníky a hledači poznání. Na tomto důležitém setkání v Teotihuacánu se
uskuteční předání pilířů a podstaty tohoto prastarého poznání, aby posvátný kruh stařešinů
planety zůstal zachován i do budoucna. Budeme jej sdílet s účastníky setkání různých etnik
Mexika i jiných zemí světa.
Upevníme přátelství mezi oběma Amerikami, národy Orla na severu (Cemanáhuac) a národy
Kondora na jihu (Tawantinsuyu) na půdě jednoho z nejposvátnějších a nejvýznamnějších
území starých mexických kultur – Teotihuacánu.
Propojíme konfederaci Orla a Kondora obřadně, kulturně a duchovně, neboť právě tento
záměr byl a je inspirací našeho setkání.

“Teotihuacán je obrovským archeologickým komplexem severovýchodně od hlavního města
Mexika. Hlavní třída zvaná Třída Mrtvých protíná střed tohoto komplexu a propojuje Chrám
Quetzalcoatla, pyramidu Měsíce a pyramidu Slunce.”

VIZE
• Sjednotit vědomosti a moudrost původních kultur všech Strážců a Dědiců planety.
• Uctít a pozvednout stařešiny naší planety, o to víc že mnozí z nich položili život ve
snaze ochránit staré zvyky a vědění.
• Rozpoznat v nich živé nositele změn díky tomu, že jsou to právě oni, kdo aktivně a
vědomě živí naši kulturu.
• Zprostředkovat harmonický způsob života, udržovat blízký vztah s Matkou Zemí a
Otcem Nebem, jakož i milovat a vážit si všech forem života.
• Jako poklad střežit a rozvíjet starodávné poznání stařešinů, kteří uchovávají v paměti
náš původ v písních, modlitbách a posvátných obřadech, abychom my mohli šířit a
volně praktikovat vše, co jsme zdědili po našich předcích.

ÚKOLY
• Přispět k uzdravení srdce Matky Země a všech živých bytostí, které zde přebývají
skrze: Živé slovo, Moudrost rady, Promyšlené činy

• Předat dalším generacím poznání našich předků se zvláštním ohledem na mladistvé a
děti
• Šířit podstatu našeho konání mezi všemi lidmi, která spočívá ve snaze podpořit
jednotu, život a radost z něho.

POSVÁTNÝ ZÁVAZEK
Při prvním setkání moudrých stařešinů byl ustanoven závazek utřídit posvátné úkoly tak, aby
byl nastolen pořádek a přirozená harmonie a probudit tím posvátné vědomí v následujících
oblastech:
Obnovení spojení
Očista
Strava
Síla
Komunitní práce
Dohody a závazky

Obnovení spojení
Spojit se se všemi planetárními energiemi, s Velkým duchem a se všemi, kdo si ze srdce
přejí se zapojit do této sítě a docílit dokonalou harmonii, aby bylo napraveno společenství
lidí.

Očista
Podporovat meditační praktiky, spojení s přírodou, chápání vesmíru, službu druhým, jakož i
účast na duchovních obřadech, které dodržují posvátné postupy a umožnit jejich předávání
z generace na generaci v míru a radosti.

Strava
Vyrábět a konzumovat potravu, kterou nám dává Matka Země přírodními způsoby,
s ohledem na roční období, vesmírné cykly a zeměpisnou polohu. Vyrábět bio potraviny,

které souvisí se společenskou a kulturní realitou každého národa a dodávají rodinám
takovém minerály, vitamíny a živiny, které podporují zdraví každého jedince tak, jak to
dělali a stále dělají některé původní národy.

Síla
Na základě vzájemného souhlasu posílit lidstvo v otázkách míru, trpělivosti a tolerance.
Dodávat si vzájemně sílu a podporovat jak rozdílnost, tak jednotu. Docílit kolektivního
léčení a tím obnovit princip sjednocených komunit, které existuje v původních národech:
Ayllus, Malokas, Kalpullis, Kalmekac, Tipis abychom tím podpořili život v souladu
s ostatními a přispěli k posílení kmenů, rodin a jedinců podle vzoru našich předků.

Práce v komunitách

Dohody a závazky

PROGRAM SETKÁNÍ
Teotihuacán, Estado de México
Pátek 17.září
Celý den

Den 2 Itzcuintli – den vítání Dědečků a Babiček
Přivítání na pozemních a leteckých terminálech
Přejezd do ubytovacích zařízení

Sobota 18.září

Den 3 Ozomahtli – Den věnovaný Ohni – propojení a přijetí

10:00.

Přivítání a představení Posvátného Kruhu Moudrých Stařešinů Planet

12:00

Úvodní obřad

14:00

Společný oběd

20:00

Plénum

Neděle 19.září

Den 4 Malinali – Den věnovaný Vodě – Očista

07:00

Pozdrav Slunci

08:00

Snídaně

10:00

Obřad věnovaný Vodě

12:00

Slovo Huehuetlahtolli Dědečků a Babiček

14:00

Oběd

17:00

Kulturní pořad

Pondělí 20.září

Den 5 Acatl – Den věnovaný Větru – Síla komunikace

07:00

Pozdrav Slunci

08:00

Snídaně

10:00

Obřad Větru Ehecatl Quetzalcóatl

12:00

Slovo Moudrých Stařešinů Planety

14:00

Oběd

16:00

MOUDŘÍ PLANETY

20:00

Kulturní pořad

Úterý 21.září

Den 6 Ocelotl – Den věnovaný Matce Zemi

07:00

Pozdrav Slunci

08:30

Snídaně

10:00

Obřad Matce Zemi

12:00

Slovo Stařešinů Huehuetlahtolli

14:00

Oběd

17:00

Pracovní skupiny

20:00

Plénum, Temazcal, Kulturní pořad

Středa 22.září Den 7 Cuauhtl – Den Podzimní rovnodennosti

07:00

Pozdrav Slunci

10:00

Obřad Podzimní rovnodennosti

14:00

Různé obřady v souladu a poděkování Matce Přírodě, oslava

Konec setkání
Čtvrtek 23.září

Den 8 Cozcacuauhtli – Poděkování a doprovázení Moudrých

Stařešinů na pozemní a letecké terminály.

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAM
• UMĚNÍ A PŮVODNÍ KULTURY
Hudba, výtvarné umění, divadlo, literatura, tanec atd.

• ZDRAVÍ
Tradiční, doplňková a alternativní medicína, léčivé byliny, strava atd.
• UDRŽITELNOST
Ekologie, flóra a fauna, životní prostředí, přírodní zdroje, permakultura a
zemědělství
• PRADÁVNÉ NAUKY
Tradice a duchovnost, filozofie, rituály, obřady atd.
Toto jsou příklady témat, která mohou být rozšířena o další.
Veškeré aktivity budou naprogramovány v rámci kosmovize původních kultur.

DARY
Všechny dary, ať už peněžní či v naturáliích obdržené od institucí, neziskových skupin,
komunit, soukromých osob atd,. budou použity na organizaci a vývoj celého setkání. Své
dary můžete zasílat do následujících bankovních institucí:
BANCO BANORTE č.účtu 4915 6630 7685 1402 Hilario Martínez Ramírez

ZVLÁŠTNÍ UDÁLOST
Posvátný Kruh Moudrých Stařešinů Planety uskuteční speciální obřad pro Stařešiny, kteří již
opustili tuto dimenzi bytí, ale kteří nám zanechali jako dědictví své poznání a vize.

“Po nás tu budou květy a zpěvy, abychom zaseli naději ve vašich srdcích”

ORGANIZACE, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA USKUTEČNĚNÍ
CELÉHO SETKÁNÍ
• Tlahtocan Mexihca, Valle de Anáhuac
• Círculo de Abuelos Sabios de Tenochtitlán
• Cedehc Cuernavaca
• Consejo de Recepción de Teotihuacán

abuelos.sabios@gmail.com
cuailama@gmail.com
sergioixcuauhtli@gmail.com

(+52) Mexiko

5521569376
7771626800
5949583369
5541776865

