
 

 

POSVÁTNÝ KRUH MOUDRÝCH STAŘEŠINŮ PLANETY 
 

Celosvětové setkání Orla a Kondora 

Posvátné město Teotihuacán 

Mexico 

Podzimní rovnodennost v roce 2021  

Chicnahui Calli Xihuitl od 18. do 22. září 

 

Vážení bratři a sestry z Želvího ostrova, z kontinentu, který nazýváme Amerikou - z 

Tawantinsuyu, jihu našeho kontinentu a z Cemanahuacu.  

Bratři z kontinentů sice vzdálených, ale zároveň blízkých na úrovni celé planety. 

 

Čas, v kterém se teď nacházíme, je časem prastarých Proroctví a znamení, na která již dlouho 

čekáme a které s velikou trpělivostí očekávali již naši Moudří Dědečkové a Babičky. 

V této těžké době, kdy zažíváme obrovské ekologické, sociokulturní a duchovní výkyvy a 

nerovnováhy, se musíme přihlásit jako ochránci Země a prastarého Vědění, které bylo 

uchováváno a ústně předáváno po stovky generací. 

 

Posvátný kruh Moudrých Stařešinů Planety je jedinečný prostor ke sdílení vizí, zkušeností a 

také ke sdílení Moudrosti Strážců Tisíciletého Vědění z Kontinentu, z Želvího ostrova. 

 

Letošní podzimní setkání Kruhu Moudrých stařešinů se bude konat v posvátném městě 

Teotihuacán v Mexiku a je svoláno Nejstarším Dědečkem jménem Quenqo Harawi lidu 

Qechua z Peru, zakladatelem Posvátného kruhu Moudrých stařešinů Planety a strážcem Hole 

stříbrného Kondora, která je symbolem tohoto ctihodného Kruhu. 

 

Pod ochranou bájné Konfederace Orla a Kondora se svolává k ustavení spojenectví mezi 

Dědečky a Babičkami (Stařešiny), poutníky, posly a hledači vědění. Na tomto důležitém 

setkání v Teotihuacánu se uskuteční předávání toho základního a zároveň toho 

nejdůležitějšího z tohoto prastarého vědění tak, aby Posvátný Kruh Moudrých Stařešinů 

Planety zůstal zachován i do budoucna. 

 

Budeme plnit Posvátné úkoly podle prastarých principů a učení původních obyvatel, jako jsou 

lidé kultur Aymara, Cree, Kogi, Hopi, Mazateca, Maya, Lakota, Mapuche, Ňahňu, Mexihca, 

Tolteca a ostatních národů, které usilují o rovnováhu, léčení a moudrost jak jednotlivců, tak 

celého lidstva. 

 

Chtěli bychom aktivně a tvořivě přispět k léčení a pomoci Matce Zemi a veškerému životu, 

který na ní existuje, a to především šířením a předáváním vědění Moudrých Stařešinů. Šíření 

a předávání tohoto vědění dalším generacím bude otevřené, dostupné pro každého na této 

planetě, velký důraz bude kladen na dialog, duchovní praxi a rozvíjení nejvyššího lidství. 

 

Srdečně vás žádáme, abyste do přihlášky jako Moudrý Dědeček nebo Babička (Stařešina) 

vyplnili následující: 

− vaše původní národnost, ke které náležíte (např. Mapuche, Wirrarika, Lakota atd.) 

− vaše tradiční i oficiální jméno a jaké máte postavení nebo za co ve vaší vesnici či 

komunitě zodpovídáte 

− znalosti, vědění, dovednosti, učení nebo ceremoniální praktiky, o které byste se chtěli 

podělit 

− speciální potřeby při vašem přesunu do Teotihuacanu 



 

 

− jakou ceremonii nebo duchovní cvičení můžete na setkání provést 

− kolik dní na setkání zůstanete, celkem je to 5 dní 

− pokud je něco nejasného, prosíme poukázat na to a upřesnit 

− vítána je pomoc osobní nebo skupinová v oblasti ekonomické nebo logistické 

− výdaje za stravu a ubytování jsou hrazeny organizátory setkání; pro uhrazení výdajů 

cestovních, např. za letenku vám doporučujeme obrátit se na vaše komunity či vlády 

− pokud některý Dědeček nebo Babička nemá takovou podporu své komunity nebo 

vlády, prosíme dejte nám to vědět 

 

Moudří Stařešinové Planety, nechť jsou vítáni! 

 

S pozdravem organizační výbor 

Tlahtocan Mexihca del Valle del Anáhuac 

Kruh Moudrých stařešinů v Tenochtitlánu 

Cedehc        

Conameca              abuelos.sabios@gmail.com 

 

Adresa: 3 de Mayo, N 36 Barrio Tecacalanco, Santa Cruz Alcalpixca, Alcaldia Xochimilco, 

Ciudad de México, C.P. 16500 

 

 

 

 

 

(* Pozn. překl.: Tawantinsuyu je původní název Incké říše rozkládající se na většině území 

dnešní Jižní Ameriky; Cemanahuac je název pro říši Aztéků v dnešní Střední Americe a Želví 

ostrov je název Amerického kontinentu jako celku) 
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