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capitolul 1

EVOL1Jr-1A Vt{ANrATfl,
A5A CVM ffi. ri(ErLECTA E{ iN ZODIAC

ste un aspect bine cunoscut printre infelepji faptul cd evolulia

omenirii este indisolubil legatd de ierarhiile cereEti care

guverneazi sferele de fo4d ale planetelor gi ale constelaliilor
zodiacale gi cd trecerea atat a soarelui cdt Ei a planetelor prin cele

douisprezece constelafii zodiacale, marcheazi totodati progresul fiinlei
umane, nu numai in timp ci qi in spaliu. Prin urmare, nu trebuie sd ne

intrebdm de ce, in cursul investigafiilor privind dezvoltarea spirituali a
omenirii, divergi autori au intAlnit Ei multe aspecte legate de Zodiac, care

este un sui generis cadru ce jaloneazd in prezent sfera noastrd de evolulie pe

multiple planuri. S-au inregistrat atat de multe informalii in memoria Naturii
(inclusiv unele date care aduc lumind in ceea ce priveEte anumite pasaje mai

criptice din Biblie)! Printre aceste informafii, s-au consemnat in timp diferite
aspecte ce sunt uimitoare, dar cum am putea noi oare sd reuqim sd colectdm

qi sd pdstrdm intr-un intreg unitar aceste consemnS.ri disparate? Aceasta a

constituit o chestiune dificild de-a lungul timpului Ei chiar qi acum, autorii
lucririi de fa!5 Etiu gi simt cd au reugit si dezviluie celor interesali doar o

modestd firAmd din volumul vast de date pe care l-au cules. Dar chiar Ei aEa,

ei Etiu ci acest fapt va aduce in conqtiinla oamenilor un nou gi mai profund
inleles al vechilor simboluri gi c5, transmilAnd la rAndul lor cunoagterea pe

care au primit-o, ei se vor inscrie pe o cale de evolulie spirituald accelerati,
pe care vor primi in continuare gi mai ryultd lumini dumnezeiascS.

in ceea ce privegte evolulia viitoare a planetelor, in conformitate cu unele

invSlaturi spirituale,,,atunci cAnd fiinlele umane de pe o planeti evolueazd

aqa cum se cuvine, intr-o suficientd mdsuri, se consideri ci planeta respectivd

devine apoi un soare, adicd va fi centrul fix al unui nou sistem solar. CAnd

entitelile de pe un astfel de soare evolueazi intr-un grad Ei mai mare qi,

in consecin!5, aqesta atinge maximul de strdlucire, el se divizeazd, intr-un
Zodiac qi devine, ca sd spunem aga, creuzetul unor noi sisteme solare. Astfel,

marile oEtiri ale fiinlelor celeste, care pdnd atunci au fost limitate si existe
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in sfera unui soare, oblin libertatea de a acliona asupra unui mare numir de

stele, de unde pot guverna, in diferite moduri, peste anumite sisteme solare

care se dezvoltd in sfera lor de influenf5. Planetele cu sferele lor tainice de

forfd ce sunt considerate totodati nigte lumi purtdtoare ale unor fiin1e ce

existi in cadrul zodiacului sunt in mod constant influenlate de aceste energii

subtile tainice, in felurite moduri in funclie de stadiul de evolulie in care se

afli. Soarele nostru n-a putut si devini un soare pAnd cdnd nu a inliturat

din el insuqi fiinlele care nu erau suficient de evoluate pentru a suporta

frecvenla ridicati de vibralie 9i luminozitate a fiinlelor care erau calificate

pentru aceastd evolufie gi care existau deja in sfera sa. Fiinge de pe diferite

planete ar fi fost arse daci ar fi ajuns pe Soare. Soarele vizibil, deqi este un loc

special de evolufie pentru unele entitefi ce sunt mult superioare omului, nu

este in niciun cazTatdlaltor planete, aEa cum plesupune in mod fals Etiinla

materialisti. Dimpotrivi, el este la rAndul lui o emanalie a Soarelui Central

care este izvorul invizibil a tot ceea ce existi, inclusiv in cadrul sistemul

nostru solar."

,,Soarele nostru vizibil este doar o oglindi in care se reflectd undele enelgiei

ce provin din Soarele Spiritual - adeviratul Soare este la fel de invizibil ca 9i

omulreal!
Din aceastd invifiturd reiese ci marile ierarhii spirituale care indrumd

evolulia noastrA au fost pregetite pentru aceasta in cadrul unor sisteme

anterioare de existenfi, Ei ci ceea ce fac ele acum' vom face qi noi intr-o

zi pentru al;ii. Deja, cele mai timpurii dintre rasele umane au avansat pe

calea inilierii Ei, prin urmare, au atins stadii aflate mult dincolo de condilia

generali a omenirii actuale. S-a afirmat c5 cei care au trecut prin $coala

Mercuriani a Micilor Mistere Ei au absolvit $coala Marilor Mistere pregetesc

acum evolulia umanitdlii pentru Era Jupiteriane. Aceqtia au pitruns in sfera

subtili a planetei |upiter prin una dintre Lunile sale, care serveEte ca ,,prag".

Allii ins5, din nefericire, au mers in sens invers. Se poate citi in Cosmologia

Rozacruciand cd,lafel cum intreaga populafie a PdmAntului a fost expulzati

la un moment dat din Soarele nostru din cauza incapacitifii lor de a se

adapta la vibra$ile fiinlelor aflate pe acesta' pimAntenii incomodAnd aEadar

pe aceste fiinle qi fiind ei inqiqi incomodali de acestea, la fel Ei in Epoca

Lemuriani a fost necesari expulzarea de pe Pimdnt a unui anumit numdr

12 13
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de fiin1e umane. Astfel, Luna a fost,,expulzatf in spaliu pentru a deveni un
satelit al planetei noastre. AceEti nefericili au involuat treptat Ei, la momentul
potrivit, au ajuns pe planeta Saturn, care este o sui generis poartd spre
Haos. De acolo, ei vor fi expulza\iin spa$ul interplanetar pentru a agtepta
momentul in care vor exista condilii favorabile pentru evolu{ia lor viitoare,
intr-un nou sistem planetar.

Poarta fieEii Si a mor[ii

Astfel, Zodiacul qi planetele sunt precum o carte in care putem citi istoria
erelor trecute ale UmanitSlii qi care ne oferi o cheie de interpretare a viitorului
ce ne asteapti. in faimosul Zodiac din Templul de la Dendera, semnul zodiacal

al Racului nu este reprezentati la fel ca in zilele noastre. Acolo, el apare

reprezentat sub forma unui scarabeu. Scarabeul este simbolul sufletului.
Astfel, zodia Racului a fost cunoscuti inci din vremurile strivechi, qi chiar
gi printre misticii moderni, ca fiind sfera sufletului, poarta Viefii in cadrul
Zodiacului, pe unde spiritele care vin si renasci pdtrund in sfera noastri sub-

lunar5. Prin urmare, ea este guvernati de Lun5, care este planeta fecunditSlii;

$i este demn de remarcat faptul cd semnul zodiacal al Capricornului, care

este complementar opus celui al Racului, este guvernat de Saturn, Planeta
Morfii Ei Haosului, aceasta fiind reprezentati simbolic printr-un,,seceritor ce

line o coasi in mdnd gi o clepsidri in cealaltff'. Aceste doui semne zodiacale

complementar opuse sunt, prin urmare, punctele de cotiturd pe calea evoluliei
sufletului.

Semnele zodiacale ale Racului Ei Capricornului marcheazd cea mai inaltd
ascensiune a Soarelui in emisfera nordicd gi, respectiv, cea mai joasd coborAre
in emisfera sudic6. Observim in timpul verii, cAnd Soarele se afld proiectat
in sfera zodiei Racului gi a semnelor invecinate, cd fecunditatea gi creEterea

sunt maxime. Dar cAnd Soarele se afl5 in semnul zodiacal al Capricornului
in emisfera sudici este iarn5, iar natura este aparent ,,moartf'. Atunci,
consumdm Ei asimilim ,,fructele" care s-au copt pe timpul verii. Soarele,

in ,,dansul" sdu celest printre cele doudsprezece semne ale zodiacului,
determind anotimpurile anului, marcAnd fie germinarea miriadelor de

seminfe in pimAnt gi, totodatS, imperecherea animalelor, trezind natura
la via15, cu toate formele qi sunetele vielii manifestate, fie, la un moment
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dat, aducerea lumii intregi intr-o stare de amorlire, rSceala 9i hibernare in

intunericul iernii, sub influenla lui Saturn. De asemenea, printr-o migcarea

lenti, inversi, cunoscuti sub numele de Precesie a Echinocliilol el marcheazS

producerea unor mari transformiri, pe care noi le numim Evolufie. De fapt,

aceasta misurd a precesiei soarelui marcheazS naEterea 9i moartea raselor,

a naliunilor gi a religiilor, iar Zodiacul, prin simbolurile sale, ,,descrie"

dezvoltarea noastrd trecut5, prezenti qi viitoare'

Semnuf zofracaf af CaYricomufui

Capricornul sau,,capra" nu este deloc o capri, aEa cum este cunoscut acest

animal, ci este o parte peste qi o parte capri. Guvernarea saturniand qi faptul

c6 Soarele intra in sfera sa de influenla la inceputul fiecirui An Nou, il asociazd

in mod natural, prin analogie, cu inceputul epocii precesionale' capricornul

reprezinti stadiul evolufiei care acoperi trecerea de la peqte, prin amfibie,

la mamifere. Atitudinea luptdtoare a caprei este bine cunoscuta, ea fiind un

simbol al luptei pentru existenfi, in care cei slabi pier daca nu reuqesc s5 se

distanleze de pericole. Aceasti fazS este exprimati de simbolul acestui semn

zodiacal, fiind uneori reprezentat ca fiind parlial peEte 9i parfial antilopi.

Iacov, in capitolul4g din Geneza, iqi binecuvdnteazi copiii, care simbolizeaza

cele douisp rezece semne zodiacale. Acolo ni se vorbeEte despre Neftali ca

fiind o ciprioari slobodi - un simbol foarte potrivit pentru semnul zodiacal

al capricornului. Atunci cand Soarele trece prin zodia capricornului, la fiecare

solstiliu de iarni, incepe un nou ciclu de trecere prin cercul celor douisprezece

semne ale zodiacului, care dureazi un an'

Semnuf zofr.aca( af sdgetdtorufui

cand Soarele pirdseqte semnul zodiacal al capricornului, prin precesie,

el intrl in semnul Sigetitorului, care este prezentat in Zodiacul simbolic sub

forma unui Centaur - partial cal qi par$al om' Este simbolizatd astfel evolulia

prin stadiul de animal la stadiul de om. Centaurul iEi incordeazi arcul, care

simbolizeazd existenla a ceva citre care spiritul uman aspird in pelerinalul

sdu prin materie; ceva ce se afli dincolo de el, un ideal inalt - arcul qi sdgeata

Centaurului fiind indreptate cetre cer.

Evot-u1n uMANnATr, AtA cuM sE REFLEcTA EA lN zoDlAc

Semnuf zofracaf af Scoryionufui

Urmitorul pas in evolulia omului nu este atAt de mult in legdturd cu natura

sa fizic5, pe cAt este cu cea mentali. Natura omului este exprimati simbolic de

trecerea Soarelui prin semnul zodiacal al Scorpionului, reprezentat simbolic

ca un garpe sau scorpion, embleme ale vicleniei/abilitefii Ei subtilitdlii. Rezulti
in mod evident din acest simbol faptul cd trdsdtura minlii umanitdfii, ce a

evoluat din faza,,copil6riei", este viclenia/abilitatea. inci mai putem vedea qi

in prezent ci aceasta este o trisiturd caracteristicd raselor inferioare, a claselor

inferioare gi a naturii omenegti inferioare chiar Ei in rAndul umanitilii noastre

actuale.

Semnuf zofracaf af Bafantei

Cdnd Soarele intri in semnul zodiacal al Balanfei, prin precesie, echilibrul
rafiunii marcheazi un nou inceput pe calea evolufiei. Sub indrumarea

instructorilor celeqti, omul a ajuns la acea vreme pAnd in stadiul in care,

datoritd acestei noi facultSli, a raliunii, el a devenit pe deplin responsabil fafd

de Legile Naturii si, prin urmare, el a ajuns sd culeagi ce a semdnat, pentru

a invdfa prin experienli directd leclia vielii, pentru a putea inlelege astfel

legltura dintre cauzi qi efect gi pentru a putea totodatl invifa, in timp, si se

controleze pe sine pentru a progresa.

Semnuf zofracaf af Fecioarei

Astfel, sub indrumarea ierarhiilor cereqti, active la trecerea prin semnele

zodiacale ale Capricornului, Sigetdtorului, Scorpionului Ei Balanlei, omul

a dobAndit diferite atribute fizice, morale qi mentale, flind astfel inzestrat
pentru a incepe etapa spirituald a evoluliei sale. Germenele acestui progres

este simbolic ascuns in Fecioara CelestS, in semnul zodiacal al Fecioarei, care

cste vehiculul concepfiei imaculate, mama cereascd a lui Hristos - nu doar

a unui singur Hristos, ci a multora. Acesta este unul dintre semnele cele mai

sublime ale Zodiacului gi unul dintre cele mai mistice, atAt de plin de sensuri

ascunse incdt semnificalia sa nu poate fi pe deplin inleleasd decAt atunci cAnd

cste privit din perspectiva luminii interioare a ilumindrii spirituale. Anual,la
momentul solstiliului de iarn5, Fecioara Imaculatd este la Ascendent la miezul
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noplii, cand soarele nou-nSscut incepe si se ridice pentru a aiunge mai tarziu

si coaci granele qi strugurii, pentru a salva omenirea de frig qi foamete,'fapt

care s-ar petrece inevitabil dacS ar rimine in declina,tia sudicS. soarele este

deci un adevdrat simbol al Mdntuitorului, niscut pentru a-qi hrini,,turma" cu

painea spirituali a viefii. Dar, aqa cum este necesar s5 avem ochii adaptali la o

luminS puternici pentru a putea privi Soarele, tot aEa este necesar ca Hristos

si se nascd in Universul lduntric al fiin1ei noastre, pentru a putea percepe

lumina spirituali. Aqa cum spune gi Angelus Silesius:

,,Chiar dacd Hristos s-ar nafte de o mie de ori in Betleem

Dar nu ;i in tine tnsuyi, sufletul tdu ua f' rdtdcit'

in zadar priue;ti cdtre Crucea Golgotei

Dacd nu tu nafti din nou."
prin urmare, prin trecerea precesionali a soarelui prin semnul zodiacal al

Fecioarei, este dat impulsul germinativ de naEtere a lui Hristos in om' Cisitoiia

mistici a eului inferior cu cel superior, conceplia imaculati Ei maternitatea

divind, care hrdnegte pe,,Hristosul nou-niscut'dinadAnculinimiisale, ascunsi

de lumea superficiald, au devenit experienle concrete ale unui numdr din ce

in ce mai mare de oameni. FSrd prototipul ceresc, fructificat de precesiunea

solari, acest ideal nu ar fi fost realizabil pe deplin in vremurile trecute, ca Ei

astezi dealtfel. Motivul acestui fapt va putea fi inieles cdnd vom vorbi despre

semnele zodiacului aflate in opozilie.

S emnuf zo fracaf af Leufui

un viitor minunat il aEteapta pe fiul Fecioarei celeste. IatS minunata

profe$ealuilsaia:,,CiciunCopilnis-andscut,unFiunis-adat'gidomnia
u" n p" umirul Lui; il vor numi: ,,Minunat Sfetnic, Dumnezeu tare' Pdrintele

veqniciilor, Domn al pdcii". El va face ca domnia Lui s5 creasci, qi o pace firi
sfdrEit va da..."

Este necesar ca omenirea s5 se ridice la o inillime spirituala minunatd 9i

acest aspect este simbolizat prin trecerea precesionalS a Soarelui prin semnul

regal al Leului, ce este reprezentat simbolic de citre regele fiarelor, leul'

Aceasta este o analogie potrivitS cu stipdnul crealiei, care va intrupa cele trei

mari virtuli ale Omului: puterea, inlelepciunea Ei frumusegea'

Este posibil sd identificdm diferitele faze ale religiilor Marii Rase Ariene-
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Semitice, dinmomentulin care a fost,,chematff',la sfdrqitul celei de-a treiapirli
a Epocii Atlanteene, gi pdnd la sfdrgitul Erei Virsitorului, cAnd o nouS rasi se

va nagte. Acest aspect al Zodiacului va fi detaliat in paginile ce urmeazd. Aceste

detalii vor aduce o lumini asupra multor pasaje criptice din Biblie, deoarece

numai prin studiul acestei gtiinle a astrelor se pot clarifica unele dintre ele.

Dacd privim din perspectiva aspectelor religioase Ei evolutive, Zodiacul se

poate impdrli in gase perechi de semne zodiacale complementare, incepdnd

cu semnul zodiacal al Racului Ei al Capricornului, din motivul prezentat mai

sus, qi anume ci acestea sunt punctele solstiliale in care Soarele ajunge la cea

mai inaltd gi, respectiv, la cea mai joasd declinalie.

AbordAnd semnele zodiacale in acest fel, descoperim cd existd doui seturi

de cAte trei perechi de semne, dintre care primele trei perechi sunt semnele

zodiacale ale Racului Ei Capricornului, ale Gemenilor qi Sigetitorului gi ale

Taurului Ei Scorpionului. in aceste trei perechi de semne putem citi istoria

evoluliei umane qi a religiilor in timpul primei, a celei de-a doua Ei a celei

de-a treia Epoci Atlanteene. in urmdtoarele trei perechi de semne zodiacale,

ale Berbecului qi Balanlei, ale Peqtilor si Fecioarei qi ale Virsdtorului Ei Leului
glsim cheia evoluliei omului in timpul Epocii Ariene. Aceasta se imparte
la rAndul ei in trei perioade distincte, gi anume: Era Ariand, de la Moise la
Hristos, care se afli sub influenla semnelor zodiacale Berbec - Balanp; Era

Peqtilor, marcati de doui mii de ani de creEtinism qi care se afli sub influenla
semnelor zodiacale Pegti - Fecioard; Ei cei doui mii de ani care urmeazd in
viitor, numili Era Virsitorului, in care semnele zodiacale ale Virsitorului qi

l,eului vor fi iluminate Ei animate de precesia solar5, marcatd de indllarea
Fiului Omului (Vdrsitorul), Hristosul interior, Leul lui Iuda (Leul), la stadiul
de supraom.

Cu toate acestea, nu trebuie sd credem de aici ci Epoca Atlanteani a durat

doar atAt timp cat Soarele a trecut prin precesie prin semnele zodiacale ale

Itacului, Gemenilor qi Taurului, adici o perioadi de numai Ease mii gi cAteva

sute de ani; departe de aga ceva. Existd spirale temporale ce sunt inscrise in
alte spirale temporale, qi care cuprind epoci gi rase, dar noi putem si inlelegem

care este destinul general al umanitdfii urmdrind trecerea Soarelui prin aceste

semne zodiacale gi luAnd astfel in considerare specificul qi simbolismul lor. De

asemenea, se poate spune ci pe misuri ce avansdm, pe misurd ce spiralele



Mesruul AscuNs AL ASTRELoR

temporale devin tot mai mici, cu atat mai scurt este timpul in care se face o

anumiti imbunitdfire, aceasta datorandu-se competenlei dobandite intr-o

epoci anterioard. Prin urmare, este extrem de probabil ca acest prezent pe

care noi il triim, s5 fie un,,salf' final, iar Era VSrsatorului sd fie ultima zi a

Ecolii noastre pregititoare, care ne va adecva noului ciclu precesional, cel de-al

Easelea ciclu, ce va incepe atunci cand soarele va intra prin precesie in semnul

zodiacal al Capricornului.

Aceasta, desigur, ar insemna ci ,,a doua venire' ar putea avea loc inainte

de acea vreme qi, deEi putem spune c5 multe astfel de semne din prezent ar

indica apropierea acestui eveniment, este totuEi o simpli presupunere ce nu

are poate niciun sambure de adevir in ea. Mii de oameni din veacurile trecute

au fost indugi in eroare si creadi ci Hristos va veni ,,curand"; dar chiar qi aga'

este mai bine si ne aEteptem la acest eveniment decat si credem ci aceasti

venire nu va avea loc niciodate. Altfel, Ziua cea Mare ne-ar gisi nepreg5,ti1i,

printre cei care nu pot si meargi la nunta inal$lor sfinli pentru ci le lipseqte

,,corpul sufletului", sau,,imbricimintea de nuntf' necesari'

Epocr. ATU.NTEANA

Sennefe zofracafe coffiJtfeffientare Rac - Cayricorn

Trecerea Soarelui prin precesie prin semnul zodiacal al Racului, ce are

drept semn zodiacal complementar capricornul, desemneazd prima perioadi

Atlanteani, care era extrem de ,,apoasff', intregul Pimdnt fiind acoperit de

o ceafi dens6 qi umedi. Niebelungii sau,,copiii Mf,gurilor" au treit in viile

pimantului in acea era. Semnul zodiacal al Racului nu era atunci reprezentat

prin acelagi simbol ca Ei astazi, ci in vremuri stravechi el era, cum am mai

,p.rr, ,upr"rentat sub forma unui scarabeu' Acesta era simbolul sufletului'

pentru ci oamenii acelor vremuri erau preocupafi mai pulin de trup pe cat

erau de suflet.

Semnul zodiacal al Racului este apos prin natura sa, iar partea de peqte

aCapricornului,semnulsiucomplementar,accentueaz5qieaaceastd
stare simbolici de viala acvatici, specificd perioadei cind soarele a trecut

prin semnul zodiacal al Racului prin precesie. Luna, planeta fecunditdlii,
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indici in mod mistic trecerea printr-o perioadi de germinare, ce a inceput

atunci cAnd omenirea gi-a exercitat pentru prima dati funclia creatoare

sub influenfa dorinfei instilate de Spiritele luciferice. Astfel, omenirea a

deschis Poarta viefii fizice prin incidenla semnului zodiacal al Racului Ei

s-a indreptat citre sfera terestra; dar pe de alti parte, Saturn, guvernatorul

semnului zodiacal al Capricornului, era pregitit si-i secere cu coasa Ei s5'i

aduci prin poarta ,,morfii" inapoi in tirAmurile spirituale, unde se afli
adevdrata lor cas5.

Semnul zodiacal al Capricornului este complementar celui al Racului Ei

intruchipeazi idealul, in general. La fel cum capra urci munfii, tot aqa qi omul

a fost nevoit si piriseascl viile Atlantidei qi si urce deasupra cefurilor.

Scmnefe zofracafe comyfenentare Gemeni - Sdgetdtor

Condilia noastri din timpul perioadei Atlanteene de miiloc este ilustrate de

trecerea Soarelui prin semnul zodiacal al Gemenilor, care reprezinti perioada

,,copiliriei" umanitifii. in aceasti epoci, starea de separare din sufletele

oamenilor, ce se datora,,vilului" cirnii, pe care noi il numim trup, s-a accentuat.

Pentru ci atmosfera fusese deja limpeziti intr'o misuri considerabili,

facultd$le spiritului au devenit mai focalizate pe instrumentul siu fizic (trupul).

Prin aceasti iluzie a eului, a apirut totodatd qi ideea de ,,eu" versus ,,tu", ,,al

meu" versus ,,al tiu", interesele noastre individuale au inceput sd contrasteze

cu cele ale altora, astfel incat tragedii de tipul celei dintre Cain gi Abel au devenit

posibile. Dar virsarea de sdnge nu s-a limitat doar la fiinple umane, pentru ci
afldm din Biblie cd Nimrod,,era un vAnitor iscusif. Acest ideal,,sdlbatic" este

simbolizat de Centaurul celest, Sigetitorul, cu arcul Ei sdgeata sa.

Dar ambele perechi complementare, Rac - Capricorn qi Gemeni - Sigetltor,
pot fi considerate expresii preistorice ale unei evolufii ce s-a realizatin decursul

multor ere, demult apuse, deqi nu mai pulin importante. Vremurile noastre,

cu evolulia lor specifici, sunt reprezentate simbolic de cele doui perechi de

semne zodiacale ale ,,crucii fixe": Thurul, Leul, $arpele (Scorpionul) qi Omul

(Vdrsdtorul).

Astfel, cele doui perechi de semne complementare care cuprind semnele

zodiacale fixe: Thur - Scorpion qi Leu - Virsltor sunt menlionate in Biblie Ei

vom constata ci sistemul nostru religios modern este plin de trimiteri la cele
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trei perechi complementare: Virsitor - Leu impreuni cu cele doui perechi de

semne precedente (in sens precesional): Berbec - Balanp Ei PeEti - Fecioari'

Aceste trei perechi de semne complementale sunt, dupd cum s-a spus deia,

expresii ale evoluliei in Epoca Ariani. in prima treime a acestei Epoci, soarele

a traversat prin precesie semnul zodiacal al Berbecului, in treimea mijlocie

Soarele a traversat prin precesie semnul zodiacal al PeEtilor, iar in ultima

treime, Soarele va trece prin semnul zodiacal al Vdrsltorului. Apoi, punctul

solstilial al zodiei Capricornului va marca inaugurarea unui nou ciclu temporal

sau, altfel spus, a unei noi vdrste a umanitifii'
Pregltirea spirituali pentru aceastl evolulie a inceput acum aploximativ

treisprezece mii de ani, cand Soarele a traversat prin precesie semnul Balanlei.

Diferite etape ale acestei impregndri germinale a oamenilor care triiau atunci

au fost parcurse in timpul traversdrii precesionale a Soarelui prin semnele

zodiacale ale Fecioarei, Leului qi au culminat cu trecerea Soarelui prin zodia

Racului, acum circa opt mii de ani, cand in ultima safazd, Atlantida a fost

efectiv distrusi de ape, aEa cum lau relatat preolii egipteni lui Platon. Vom

vedea modul in care in prezent idealurile germinale, ce au fost insuflate omului

in timpul acelor ere indepirtate, au crescut 9i au inflorit, devenind factori ai

dezvoltirii umanitalii gi idealuri spirituale de cea mai mare importanfd.

Semnefe zofracafe coffiJtfeffientare Taur - Scoryion

in cea de-a treia epoci Atlanteani, egoismul s-a exacerbat intr-o misuri

mult mai mare decat inainte, clarvederea spirituali a majoritdlii oamenilor

s-a diminuat considerabil, aceqtia triind doar pentru a-qi satisface dorinlele

materiale Ei glorificand in special posesiunile de aceasta natur6.

Taurul a fost venerat de ei ca emblemi a fo4ei necesare pentru a cuceri

lumea materiald. Datorite puterii sale exceplionale, taurul era un aiutor

nepreluit in munca lor. Pasalul despre ,,cildirile cu carne" din Egipt (Geneza

l6:3, n.t.) a rdmas ilustrativ pAni in zilele noastre, qi reflecti cAt de mult le-a

furnizat acest animal oamenilor din acea vreme hrana zilnicd necesari -
laptele femelei fiind, de asemenea, un element important in alimentafie. De

aceea, posibilitatea de a poseda mai multe vite era un aspect mult dorit de

vechile popoare primitive. Venerarea taurului a fost inaugurate in perioada

precesiei Soarelui prin semnul zodiacal al Taurului, la inceputul Marilor Ani

Evot-u1n uMANtrATtt, AtA cuM sE REFLECTA EA iN zoDlAc

Siderali gi a continuat pdnd relativ recent, cAnd Soarele a trecut ultima oard,

prin precesie, prin semnul Taurului Celest.

in momentul in care Soarele a intrat in semnul Mielului/Berbecului, au fost

lnaugurate religiile ariene. Religia Mielului este cea care a dominat urmitorul

Mare An Sideral, adicd o perioadi de trecere a Soarelui prin precesie prin cele

douisprezece semne ale Zodiacului, in timp ce religia Taurului a influenlat

Anul Sideral anterior, de la intrarea Soarelui in zodia Taurului, Ei pAni la

pirdsirea acestui semn zodiacal, pentru ultima oard.

Dar noile religii nu se dezviluie pe deplin la inceput; ele apar gi trec

printr-o perioadd de gestagie cu mult inainte ca religia anterioard lor s5-9i

lncheie existen{a in lumea materiali; in mod identic, religia anterioarS, ce

urmeaz[ a fi abrogati, supravieluieEte mult dupS ce religia care o succed[

dcvine sursd bine stabiliti de indllare pentlu umanitate. Semifii originari,

aleqi pentru a inaugura venerarea Mielului/Berbecului in timpul Erei Ariene,

au fost,,salva!i" din,,Egipt", din casa,,Taurului". Nu este insd vorba de Egiptul

modern. Povestea Faraonului care s-a cdznit si le impiedice ,,ieqirea'' qi care

apoi s-a inecat, se referi la Atlantida, care s-a scufundat cu mii de ani inainte

Ca Moise sd fi trecut impreuni cu israeli$i ,,Marea Rogie". Faptele care stau la

baza acestei povestiri se referi la o mullime de oameni care au pdrdsit lara

ln care era venerat,Taurul" (Atlantida sau,,Egipt"), ai cdrei locuitori au fost

apoi inecali, pentru a cSuta un ,,pimAnt promis" ce se afla dincolo de apa

care a inghilit o ,,nafiune lipsitd de sfingenie". Acolo ei s-au dedicat veneririi

lJerbecului, sau a ,,Mielului" care a fost sacrificat in ,,Egipt" (Atlantida), prin

lntermediul sAngelui ciruia aceEti pionieri au fost ferili de moarte, 9i astfel,

,,Mlelul sacrificat se afl[ la temelia Lumii (actuale)", pe care noi o numim

lipoca ArianS. Fuga lui Noe reprezintd o altd fazd a aceluiaqi eveniment, care

se rcf,erd la faptul ci celurile care au acoperit Atlantida s-au condensat in

lrrccipitalii gi au inundat terenurile mai joase, l5sAnd in urma lor o atmosferi

llmpcde, unde Curcubeul a fost vizut pentru prima dati odatd cu inaugurare

Ngii Epoci, Epoca Ariani, prin care s-a ficut un nou Legamdnt cu pionierii

noll umanitdfi care au supraviefuit atunci.

Atlantida a fost casa Taurului, iar atunci cAnd Soarele, prin precesie, a

pirtrsit acest semn zodiacal pentru ultima datd, religia Berbecului/Mielului

a lirst cu adevirat inauguratd. De atunci, venerarea Taurului a fost abolit6,
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