JAK VIDÍ SOUČASNÝ VÝVOJ MAYSKÝ STAŘEŠINA CARLOS
BARRIOS ?

CARLOS BARRIOS – O TRANSFORMACI
Carlos Barrios je mayským stařešinou a Adžq´idž (což jest kněz a
duchovní vůdce) kmene Orlů. Carlos zahájil výzkum různých mayských
kalendářů, které obíhají. Carlos spolu se svým bratrem Gerardem
studovali s mnohými učiteli a udělali interview s přibližně šesti sty
tradičními mayskými stařešiny kvůli rozšíření svého rozsahu
vědomostí. Carlos rychle objevil, že je několik protichůdných
interpretací mayských hieroglyfů; petroglyfů, posvátných knih Chilam
Balam (ručně psané mayské knihy ze 17. století) a různých starobylých textů. Carlos našel několik
důrazných slov pro ty, kdo asi přispívají ke zmatku..
Carlos Barrios: „Antropologové navštěvují místa chrámů a čtou nápisy a vymýšlejí si historky
o Mayích, ale nečtou symboly správně. Je to jen jejich představa. Další lidé píšou o proroctvích ve
jménu Mayů. Říkají, že svět skončí v prosinci 2012. Mayští stařešinové se na ně zlobí. Svět neskončí.
Bude transformován. Nadále nejsme ve světě Čtvrtého Slunce, ale ještě nejsme ve světě Pátého
Slunce. Toto je mezičas, čas přechodu. Jak procházíme skrz přechod, máme zde obrovské
celosvětové zostřování znečišťování životního prostředí, sociálního chaos, války a právě
probíhající změny Země.“
Pokračuje: „Lidstvo bude pokračovat, ale jiným zp.sobem. Změní se hmotné struktury. Z toho
budeme mít příležitost být více lidmi. Ž

vyumělkované. Mayové rozumějí 17 různým kalendářům, tkaovým jako jsou Tzolkínovy nebo
Čolq´idž, některé z nich mapují čas přesně při rozpětí větším než deset milionů let.“
„Jak bylo předpovězeno matematickými cykly mayského kalendáře. – Bude změna – všechno se
změní. Mayští „hlídači dne“ vidí 21. prosinec 2012 jako datum znovuzrození, začátek světa
Pátého Slunce. Začne nová éra vedoucí z – a vyznačovaná tím, že sluneční meridián překříží
galaktický rovník a sám se zařadí do středu galaxie.“
Na úsvitu 21. prosince 2012 poprvé za 26 tisíc let se Slunce pozvedne ke konjunkci pr.niku
Mléčné dráhy a roviny ekliptiky. Tento kosmický kříž je považován za vtěleni Posvátného Stromu,
Stromu života a je vzpomínán ve všech světových duchovních tradicích. Někteří pozorovatelé říkají,
že toto seskupení se srdcem galaxie v r. 2012 otevře kanál pro vesmírnou zergii, aby proudila skrz
Zemi, čistíc ji a vše, co spočívá d tím, vše vzestoupí vyšší rove

ň vibrací. Carlos p

řipomíná:

„Tento proces už začal. Změna se nyní zrychluje a bude se dále zrychlovat. Pokud se moou lidé
Země k tomuto datu r. 2012 dostat v dobré formě, aniž by toho a Zemi p říliš z čili, vyrosteme výše
ovo, vyšší rove

ň. Ale abychom se tam dostali, musíme nesmírně změnit mocné síly, které

usilují, aby tu cestu zablokovaly.“
Datum, které je v kaledá ři specifikováno jako de zimního slovratu, eze koec sv
Mozí lidé zve píší o mayském kaledá

ři a dělají z too sezaci, ale o ev

ěta.

ědí. Ti, kteří vědí,

jso domorodí sta řešiové, kte ří jso pov ěře zacovávat tradice.
Carlos nám řekl: „Ny je ekoomika fikce. Prvíc p
srp 1992 bylo za
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přeměňjící fáze, a m2oé z takzvaýc zdroj
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ětově, edáme-li pozor. Tedy lidé si y

dávají pozor.“
Sever a již pól se oba rozpadají. Hladina vody v oceá2ec stopá. Ale ve stejo dob se také
zvedá země v oceá2u, obzvlášť poblíž Kby. Carlos vypráv ěl příbě o ejposledn
ovoro čc ob

řadec v Guatemale. Říkal, že jede vážeý mayský sta

v osamělé orské jesky, p
obřad s lidmi promlvil. Sta
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ři
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se spojily pro podpor života a sv ětla.
„Právě teď každý člověk i skpina jdo svo vlast cesto. Sta
pokud se lidé světla moo spol sejít a n

řešinové z or řekli, že je

ěje,
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noc, mž a žena, pozitivní a negativní. Sv ětlo a tma se navzájem potřebjí. Jso v rovnováze.“
„Právě te1 je tmavá strana velmi silná, a (je) velmi jasné, co chtějí. Udržovali svo p ředstav a
své priority zcela jasně, a také jejic erarc. Pracjí mo zp
spojit v r. 2012 se spirál Pátým sv

ůsoby, takže ejsme scop se

ětem.“

„Na světlé straně si každý myslí, že oni jsou ti nejd.ležitější, že jejich vlastní chápání nebo
chápání jejich skupiny je oním klíčem. Je rozdílost kultr a ázor
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ů, tedy je zde so ěživost,

rozptyl a ne zaměření na jednu stranu.“
Carlos se domnívá, že tmavá strana blokuje jednotu prostřednictvím negací a materialismu.
Pracuje také (na tom), aby zničila ty, kteří pracují se světlem, aby Zemi dostali na vyšší úroveň. Mají
rádi energii starého, upadajícího Čtvrtého světa, materialismu. Nechtějí, aby se to změnilo. Chtějí
z.stat na této úrovni, příští úrovně se bojí.
Tmavá moc upadajícího Čtvrtého světa nem.že být zničena nebo přemožena. Je na to příliš
mocná a jasná, a to je špatná strategie. Temnota se m.že pouze přeměnit, když se porovná
s jednoduchostí a otevřeností srdce. To je to, co vede k jednotě, klíčová představa pro svět
Pátého Slunce.
Carlos řekl, že vynořující se éra Pátého Slunce může vyvolat pozornost k nejvíce přehlíženému prvku.
Zatímco čtyři tradiční živly (prvky) – Země, vzduch, oheň a voda ovládaly různé epochy v minulosti,
bude tu pátý, uvažující v čase Pátého Slunce – tento prvek je ´ÉTER.
Slovník definuje éter jako „hypotetickou substanci, o níž se předpokládá, že zabírá veškerý prostor,
vyhrazený pro zdůvodnění elektromagnetického vyzařování prostorem.“ Asi by se to mělo definovat
jako „prostor mezi prostorem“. Navrhl bych, že by se to mělo vyhlásit jako srovnání nabitých částic
z našeho solárního systému (Slunce) s příbojem naší galaxie (Mléčná dráha. Element éteru
představuje duchovní energii.
„Element Pátého Slunce je božský. V souvislosti s éterem může být i připojení polarit. Už ne více
temnoty a světla v lidech, ale jakási nadšená jednota. Ale to právě teď tu říši temnoty nezajímá. Oni
se šikují, aby tomu zabránili. Usilují o nerovnováhu Země a jejího životního prostředí, že budeme
nepřipraveni k uspořádání r. 2012.“
„Potřebujeme spolu pracovat pro mír a pro rovnováhu s druhou stranou. Potřebujeme pečovat
o Zemi, která nás sytí a ochraňuje. Potřebujeme nyní vložit celou svoji mysl a srdce do usilování
o jednotu, abychom čelili druhé straně a zachránili život.“
„Jsme narušení – nemůžeme dále hrát. Naše planeta může být obnovena nebo zpustošena. Nyní je
čas se probudit a vzchopit se k akci. Každého je potřeba. Nejste zde bez účelu. Každý, kdo tu nyní
je, má nějaký důležitý účel. Je to těžká, ale speciální doba. Máme příležitost pro růst, ale pro tento
okamžik historie musíme být připraveni.“
Carlos říká: „Je připraveno, že prorokované změny nastanou, ale náš postoj a naše akce určují,
jak těžké nebo mírné budou. Potřebujeme konat, dělat změny, a vybrat lidi, kteří nás reprezentují,
kteří chápou a kteří přijmou politické akce, aby Zemi ctili.
„Meditace a duchovní cvičení jsou dobré, ale také akce. Je velice d.ležité mít jasno (v tom), kdo
jste, a rovněž o vašem vztahu v.či Zemi. Rozvíjejte se podle svých vlastních tradic a volání svého
srdce. Ale pamatujte na to, abyste si vážili růzností a usilovali o jednotu. Jíst rozumně – spousta jídla
je zkaženo buď subtilně

tradice, vaše srdce vám řekne, ale musí mít hluboké kořeny.“
„Žijeme ve světě energií. Důležitým úkolem této doby je naučit se důležitosti – nebo poznat energii
každého a všeho lidí, rostlin, živočichů. To se stane zvýšenou měrou důležitým, až se dotáhneme na
svět Pátého Slunce, se kterým je spojen prvek ´éter´ – říše, kde energie žije a proplétá se. Jděte na
posvátná místa Země a modlete se za mír, a mějte úctu v.či Zemi, která nám dává potravu,
oblečení a obydlí. Potřebujeme znovu zaktivovat energii těchto posvátných míst. To je naše
práce.“
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