Meditace k zimnímu Slunovratu 21.12. 2012
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Milí přátelé,
blíží se vrchol, na který jsme čekali celá tisíciletí a nyní můžeme být u toho a společně prožít
ten historický okamžik galaktického vyrovnání, plného vstupu Země do fotonového
světelného pásu na celé 2 000 let. Tato událost byla předpovězena starou Mayskou kulturou již
více jak před 2 000 lety a Mayové ji nazvali
Hu
nab Ku
. Galaktickým vyrovnáním se rozumí to, že Zemi, Slunce a střed Mléčné dráhy protne jedna
přímka.
Co se Mayům podařilo objevit, a to dva tisíce let před tím, než toho byly schopné počítače, je to,
že 21. prosinec 2012 odpovídá konci precesní rotace Země (precese = změna orientace osy
setrvačníků), což je cyklus dlouhý téměř 26 000 let. Během zimního slunovratu 2012 Slunce
docestuje na okraj mračna kosmického prachu známého jako Velká temná trhlina (Dark Rift,
někdy také Great Rift), která leží podél Mléčné dráhy a zdá se, že rozděluje světlo do dvou cest.
Mayové nazvali tuto trhlinu Xibalba Be {Cesta do podsvětí) a pohlíželi na ni jako na místo
narození a smrti a smrti a znovuzrození. Bylo to pro ně kanálem narození kosmické matky
Creatrix, kde bude Slunce o prosincovém slunovratu 2012 znovuzrozeno. Bylo také místem
smrti, protože je branou do podsvětí, země mrtvých a nenarozených. Toto bychom mohli také
popsat jako galaxii „sedící“ nad Zeměkoulí. Někteří astronomové popisují toto galaktické
vyrovnání, jakoby se Zemi otevřely dveře do nebes.

Společná meditace u příležitosti Zimního Slunovratu 21.12. 2012
se bude konat
v pátek, 21.12. 2012 od 18:00 hod
ve Stanici techniků, ul.
Pod Juliskou 2A, Praha 6 - Dejvice
. Meditaci vede Eva Puklová.
Jak se se tam dostat:

Metrem na Vítězné náměstí, stanice linky "A" - Dejvická. Pak buď
tramvají č. 2 nebo 8 do stanice Podbaba nebo autobusem č. 107 nebo
147 do stanice Čínská. Pak ještě asi 50 m směrem dolů, podél hotelu
Crowne Plaza Prague (dříve Hotel International) a na křižovatce odbočit
vlevo do ulice Pod Juliskou
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