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O sol sempre foi o principal objeto de culto da humanidade. O grande Deus, cuja caminho no céu
inspirou muitas lendas. Obviamente, a maioria da são significativos quando se atinge o extremo
sul ou norte, no que seria o dia mais curto ou Ao longo do ano, de acordo com o hemisfério onde
estamos.
Além de um fenômeno único ocorre porque ao chegar ao limite, o sol não pula como um bola, mas
permanece parado durante 3 dias antes de iniciar o novo ciclo. O sol ainda ou na América
solstitium sol-sisitere é o que dá origem ao nome da SOLSTICE e corresponde a Sol
estacionamento aparente para três dias.
Reis e sacerdotes de todas as culturas têm conhecimento sobre este fenômeno e têm para
mostrar a vantagem de seu relacionamento com o Deus Sol e, assim, estabelecer o seu poder.
Por exemplo, na época dos incas, uma celebração teve lugar no Inca si mesmo, com a ajuda dos
sacerdotes parou a queda do sol, quando se chegou ao ponto, mas Longe de voltar a aquecer com
seus raios. Para fazer isso na noite anterior apagar todos os fogos, e na praça principal de Cusco
estavam concentrados nas sombras e em silêncio, os personagens mais importantes do império e
de manhã e ver o sol começa a subir após os esforços do Inca com todos eles começaram uma
celebração que durou vários dias. Foi o Ano Novo, chamada Inti Raymi (festa do sol), que
comemorado em 24 de junho, durante o solstício de inverno.
O mesmo acontecia em outras civilizações andinas, como a Mapuche, Aymara e outros povos
comemoram o ano novo durante o Solstício de Inverno, com comida, dança e álcool em uma
cerimônia invocando o céu onde as suas esperanças bem, boa saúde e melhores colheitas. Bem,
depois do solstício, o sol dando para trás caminho para um novo ciclo de vida. É uma concepção
diferente do tempo que nós ter no passado está por trás eo tempo é linear. Para os povos nativos
antigo é sempre renovada, o tempo é cíclico.
No hemisfério norte também celebrar o ano novo, dependendo do solstício de inverno. O 1
Janeiro é comemorado o "A circuncisão de Jesus", sete dias após seu nascimento em 24 de
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Dezembro, durante o solstício de inverno no Hemisfério Norte. Para quase todas as culturas o Sol
como o doador da vida era considerado um deus. Por exemplo no Egito antigo 2 Horus é o deus do
sol é o sol antropomórfico, o sol em forma humana, e esta vida está movimentos relacionados do
sol no céu.
• Nascido em 25 de dezembro (Solstício de Inverno) de uma virgem Isis.
• Seu nascimento foi acompanhado por uma estrela (Sirius)
• Seu nascimento foi adorado por três reis
• Com a idade de 12 anos era um prodígio master
• Aos 30 anos ele foi batizado e iniciou seu ensino
• Horus teve 12 discípulos que viajavam com ele. (Signos do Zodíaco)
• Por milagres como curar os enfermos, andar sobre a água.
• Após a traição de Tifão, Hórus foi crucificado, sepultado por três dias e Ressuscitado
Estes atributos de Hórus foram copiados por muitos outros deuses que têm o mesmo estrutura
mitológica, como Mithra (Pérsia) - 1200 AC, Krishna (Índia) - 900 aC, Dionísio (Grécia) e também
por Jesus Isso ocorre porque a estrela Sirius, a mais brilhante do céu, 24 de dezembro está
alinhado com as 3 estrelas mais brilhantes do cinturão de Órion, chamada "The Three Kings".
Sirius e os três homens sábios apontar para o lugar do sol nascente em 25 de dezembro (Solstício).
Assim, o Kings 3 seguir a estrela do Oriente, para localizar o nascer do sol, no amanhecer.
No solstício de inverno quando os dias ficam mais curtos, mais frios são culturas menos o Sol está
ficando menor. Simbolicamente, é a morte do Sol é colocado no lugar mais baixo no céu em 22 de
dezembro no hemisfério norte.
Aqui acontece uma coisa curiosa:
O sol pára de se mover para o sul por três dias (23, 24 e 25). Parado. (Solstice – Sol ainda). Durante
esses dias de pausa, da Morte, o Sol está nas proximidades do Cruzeiro do Sul.
Após essa pausa, o Sol se move para o norte, anunciando dias mais longos e quente. Ele
ressuscitou. E assim é dito que o Sol morre na cruz, morrendo por três dias apenas para ser
ressuscitado. Então Jesus e os deuses dom muitas partes da crucificação, três dias o conceito de
morte e ressurreição. Que é a salvação para todos, porque ele se torna o sol e culturas.
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Eu acho que é clara a importância do Solstício de religiões e culturas antigas, mas o que é
importante para a Maçonaria?
Lembre-se que todos os historiadores da maçonaria concorda que estágio moderna nasceu 24 de
junho, 1717 em Londres, no dia do solstício. Obviamente não era uma chance.
O Sol é um símbolo maçônico da maior importância. The Lodge, entre outros, simboliza também
para o Universo, com o seu chão de terra e telhado do céu. O Venerável Mestre Luzes de
sabedoria imbolicamente com o workshop, representando o Sol no momento do nascimento. O
V.M. dirige a Loja do seu assento no Oriente, a fonte de luz, como o Sol começa o seu esplendor
do Oriente, o primeiro-Vig. simboliza o sol poente Ocidente eo Warden Junior representa o sol ao
meio.
Como parte da natureza de ação Mason e fenômenos naturais, as fontes de estudo, a Ordem não
poderia estar fora do caminho do sol no seu ponto mais distante da 3 Equador coincidem com as
mudanças naturais na frente duas temporadas, inverno e Verão, também símbolos da contradição
da dualidade, representada no chão mosaicos, o branco e preto.
Além disso, sabemos que se a Terra fosse uma esfera perfeita, o planeta seria coberto água. Não
haveria continentes. Os oceanos cobrem a terra. Seria um oceano único.
Esta "distorção", esta "irregularidade" (montanhas e penhascos) é o que permite vida na Terra. O
mesmo se aplica para a inclinação da Terra, se não o eixo do inclinado, se o eixo estava certo, não
haveria estações do ano, e é difícil prever conseqüências. Uma delas é que não haveria solstícios, e
quem sabe onde esta noite seria. Se fôssemos todos iguais, se não desfrutar as diferenças não
enriquecedora.
Destes conceitos decorre a importância das celebrações Maçônica do Solstícios. Todos nós temos
o nosso "solstícios íntimo," os nossos sentimentos de euforia e sentimentos de tristeza. Mas não
se esqueça que, em desespero, depressão, quando tudo é preto, o quadro começa a clarear.
Quando a noite chega a uma mais profunda trevas, o horizonte começa a clarear.
Por outro lado, quando tudo é euforia otimismo, quando invadem, esquecemos que "Tudo muda",
que virá o dia de magra, e devemos estar conscientes de que a swing é inexorável. O mesmo
acontece com as estações do ano, com países com civilizações. O mesmo se aplica à vida humana
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com seus altos e baixos e ciclos. Todos mudanças, as leis menos universal, valores éticos e
virtudes.
Então, qual é a fórmula? Como podemos lidar com essas oscilações, tem a vida? De acordo com
Buda, a fórmula é o caminho do meio. (Buda disse que se um violino sons bem esticar as cordas,
mas não tanto que não vai quebrar ou curto não anel). (N. R.: O sábio judeu Maimônides diz-nos
que o homem deve permanecer em Shvil Hazahav -. o caminho do ouro, o caminho do meio)
Assim, ser consciente desperto, alerta e não cair em extremos. Desenvolver a consciência e fazer o
bem. Sabendo que ladrilhos pretos e brancos estão no mesmo nível. Sabendo que estar na glória,
não devemos desprezar o mal que está acontecendo.
O Solstício de Inverno nos lembra de nossa própria iniciação, a Câmara de Reflexão, o Trevas. Para
o Sol precisamente detenção é o Solstício de Inverno, simbolicamente, sua própria Câmara de
Reflexão, a Casa de Winter Dark, que como os maçons, o iniciado perguntou: O que você quer
mais?. E ele responde: Eu ver a luz. A luz!
Os solstícios representam o contraste eterna de luz e trevas, vida e morte o renascimento eterno
da criação, onde nada pode ser destruído, apenas transformado, é o pássaro Phoenix renasce
sempre das cinzas.
A Maçonaria tem sido viúva de Hiram, até encontrar os verdadeiros sinais, Hiram ressuscitar e reluz. Só quando o sol da verdade não será necessário mitos e lendas. Enquanto isso, vai o mito do
Solstice.
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