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ecebemos muitas cartas sobre o fim do Calendário Maia neste
solstício de dezembro e outras sobre os websites anunciando o
fim do mundo. Mas o Calendário Maia, que segue o Ciclo de
Vênus, está agora obsoleto, pois foi substituído pelo moderno
calendário baseado no Ciclo do Sol, atualmente em vigor em quase
todo o mundo. A gloriosa cultura maia está desaparecendo, pois seu
ciclo está chegando ao fim no próximo solstício de dezembro.
Ensinamentos nos foram dados para que comecemos a preparar
nossos corpos para nos tornarmos pioneiros da nova época de
responsabilidade e liberação, e para ajudarmos Cristo a levar a
humanidade para a vindoura Idade de Aquário.
Fomos orientados a focar internamente. Se focarmos nossa mente
em Amor e Luz, será mais fácil resistir ao medo, porque só podemos
estar focados em um só mestre (Luz e Amor e não Medo). Eis porque
Christian Rosenkreuz sugeriu nos focarmos nas palavras de São João
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em sua 1ª Epístola: “Deus é Luz, se caminharmos na Luz, como
Ele está na Luz, teremos comunhão uns com os outros.” João 1:
5,7.
O Calendário Maia, que serviu à humanidade durante a Época Atlante,
foi estabelecido entre o fim da Época Lemúria e o início da Época
Atlante e, sendo baseado em Vênus, tinha a ver com “crescimento e
desenvolvimento”. Quando o nosso mundo ficou sob a nova influência
do Sol, em torno do qual se translada, gradativamente chegou ao fim
a influência da Atlântida para que ficássemos inteiramente na Quinta
Época ou Época Ária. Todavia, este próximo Solstício de dezembro
também marca um novo impulso espiritual que chega para afetar as
atividades nos planos internos, com uma influência intensificadora da
expansão de consciência tanto na própria Época Ária, em geral,
quanto na vindoura Idade de Aquário, em particular. A Evolução da
Vida é um ciclo contínuo e uma idade não desaparece da noite para o
dia, até porque continuaremos a evoluir na Idade de Peixes pelos
próximos 488 anos, enquanto o processo gradual de precessão dos
equinócios nos traz cada vez mais perto da cúspide de Aquário.
O fim do longo calendário maia de 5125 anos significa que estamos
finalmente encerrando a transição e fechando as portas da quarta
Época ou Época Atlante. Estamos agora inteiramente na quinta
Época, a Época Ária e na segunda parte ou metade mercuriana do
Período Terrestre, um tempo em que começamos a assumir nossas
responsabilidades, a agir conscientemente e a nos libertarmos das
ilusões do mundo material. Estamos no mundo, mas não somos
do mundo, portanto assumamos nossa parte na Grande Obra de
Serviço compassivo e desinteressado aos demais, como
auxiliares visíveis e invisíveis, e aprendamos juntos a fazer flutuar a
Terra vivendo a vida, pois podemos ajudar a liberar Cristo de ter que
retornar anualmente, dando a Ele chance de ir preparar o Reino que
Ele nos prometeu antes de ascender aos Céus.

A Importância de Nossos Tempos: O Sol e Vênus fazem um ciclo
onde Vênus nasce como estrela da manhã a cada 584 dias. Esse era
um importante ciclo do calendário astrológico e mítico dos maias,
intimamente vinculado com a educação trazida pelos Senhores de
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Vênus, cujo calendário celestial marcava o início e a queda dessa
inteira civilização. A ocultação cíclica do Sol por Vênus criava uma
estrela de cinco pontas sobre um período de 486 anos, com as
ocultações ocorrendo em pares de 8 anos distantes entre si. Estamos
completando o ciclo 2004-2012.
Desde a vinda de Cristo e por várias razões, as pessoas parecem
aceitar e esperar pelo fim do mundo. Max Heindel foi bem específico
sobre a jornada da humanidade em sua involução na matéria e em
sua evolução de volta a Deus, já que o propósito dos Ensinamentos
Esotéricos que divulgou é o de nos preparar desde agora para o estilo
de vida da vindoura Idade de Aquário.
Quando Cristo veio ao mundo, o equinócio de março, ou seja, o
ponto onde o Sol cruza o equador celeste de sul para norte, estava
em 7 graus de Áries, já dentro da órbita da cúspide de Peixes. Hoje,
devido à precessão dos equinócios, o equinócio de março se localiza
em 6,7 graus de Peixes. É, portanto, da maior importância que
espiritualizemos nossa mente, agucemos nossas faculdades
espirituais, construamos nosso Corpo Alma, treinemos nossos
veículos invisíveis, despertemos nossos sexto e sétimo sentidos e
purifiquemos nosso corpo. Max Heindel nos diz: “A mensagem mística
da evolução humana está marcada em letras de fogo nos céus, onde
aquele que caminha possa ler. Quando estudamos os propósitos
revelados de Deus, devemos em troca aprender a agir
inteligentemente conforme Seus desígnios, antecipando assim o dia
da emancipação de nosso presentemente limitado ambiente para a
perfeita liberdade dos espíritos puros, elevados acima da lei do
pecado e da morte através de Cristo, o Senhor do Amor e da Vida”.
Cabe a nós decifrar essa mensagem das estrelas e resolver o Enigma
do Universo.

Ao discípulo da antiga sabedoria é ensinado a perceber que o
Homem não é essencialmente uma personalidade, mas um
espírito. (Manly P. Hall)
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