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O Sincronário de 13 Luas/28 dias é a medida harmônica do Padrão Galáctico
de Tempo (GST, em inglês: Galactic Standard Time). O Padrão Galáctico de
Tempo não depende de variáveis relativas de diferentes medidas astronômicas
tridimensionais, que logicamente diferem para cada planeta e corpo celeste. A
medida relativa do tempo da Terra em relação à Lua, ao Sol e aos outros
corpos planetários é diferente da medida de tempo em Marte, Júpiter e Urano.
O Padrão Galáctico de Tempo utiliza uma medida harmônica da órbita do
planeta, independente de quaisquer variáveis astronômicas. A mesma
natureza da medida harmônica, 28 {(f) 4:7::7:13}, é um fractal que pode ser
adotado em qualquer lugar da galáxia e adaptada a qualquer órbita, daí a
denominação de Padrão Galáctico de Tempo.
Esta é uma definição e percepção de tempo completamente nova que tem o
objetivo de vencer o relativísmo dos padrões e medidas astronômicas
tridimensionais. Ao mesmo tempo, a medida harmônica do GST sincroniza e
incorpora estas medidas relativas, daí que o nome do padrão harmônico GST
não seja calendário, mas "sincronário".
O Sincronário de 13 Luas/28 dias realmente coloca a mente em alinhamento
com o Padrão Galáctico de Tempo (GST). Este é um tempo quadridimensional
que harmoniza toda a vida galáctica sem considerar as variáveis astronômicas
do tempo tridimensional. O uso do Sincronário de 13 Luas/28 dias, na
realidade representa um avanço evolutivo de natureza mental e espiritual.
Existem sete premissas que acompanham esta definição mais clara do
Sincronário das 13 Luas/28 dias como medida harmônica do Padrão Galáctico
de Tempo:
1. A disfunção da velha ordem agora é um fato irrevogável. O aquecimento
global é irreversível. Não se engane a esse respeito. Prepare-se despertando.
2. Prepare-se para o novo que é o caminho mais elevado. O primeiro passo é
reformular sua mente mediante a adoção do Sincronário de 13Luas/28dias, a
sintonização com o GST, o Padrão Galáctico de Tempo. Esta é uma medida
harmônica quadridimensional que não se deve confundir com as medidas

astronômicas tridimensionais ("calendários").
3. Limpe sua mente de velhos condicionamentos. Cultive a ausência de ego
através da meditação da mente natural; treine constantemente em busca da
essência pura da realidade não conceituosa - a vigília incessante. Esta é a sua
verdadeira essência.
4. Este treinamento, em combinação com a reformulação 13:20 de sua mente,
irá prepará-lo para seus elevados programas de exercícios supermentais,
telepáticos e sincrônicos da Lei do Tempo. Mantenha-se alerta para a telepatia
galáctica.
5. Detenha o ciclo de ódio e violência. Deixe de comer animais mortos,
assassinados sem sentido para alimentar o ser inferior. Vigie sua própria
mente e alma e deixe de culpar os outros pelos seus problemas. Pratique o
perdão universal. Pratique a tolerância para com todos os seres.
6. Entrega todo o seu ser ao Poder Superior. Volte a ser criança. Abandone sua
luta incessante por uma identidade, reconhecimento e posição social.
7. Seja compassivo; encontre uma maneira de ajudar os demais. Seja
prestativo. Coopere para curar a Terra.
"O trabalho que devem realizar consiste em usar o conhecimento que possuem
e ajustar sua aplicação à necessidade do mundo, com o objetivo de um rápido
reconhecimento da verdade. No coração de cada um está oculta a flor da
intuição". Alice Bailey, "Os Raios e as Iniciações" - pg.11
Os Magos da Terra não são Preconizadores da Sorte
Retornando aos Fundamentos do Encantamento do Sonho
"Dez emissários celebram a glória de minhas dádivas a vós; sinais da paz de
outros mundos que vos convidam a despertar do sonho do Inferno Terreno
para vos unirdes sob o mandato de Deus - o Telektonon, o caminho de Treze
Luas/28 dias, e encontrar nessa contagem de dias um caminho que conduza
diretamente ao paraíso que é o repouso e a recompensa dos justos". Profecia
Telektonon,
"O Tesouro do Mago do Conhecimento da Morte". v.114
Este verso foi transcrito de um caderno de anotações, há uns doze anos atrás.
Contém o mandato que estabeleceu o Movimento Mundial de Paz e Mudança
para o Calendário de Treze Luas. Indica claramente que o Calendário de Treze
Luas/28 dias (Sincronário) é um instrumento sagrado idealizado para nos tirar
deste "Inferno Terreno". Também significa que o movimento para implantar
este sincronário em lugar do gregoriano é sagrado. Este caminho foi a base
dos Sete Anos da Profecia, nos quais foram realizados grandes esforços para
comunicar ao mundo a natureza do inferno 12:60 e o paraíso terreno 13:20
que terá resultado quando a humanidade for capaz de mudar sua freqüência
de tempo.
Divulgar uma mensagem totalmente sagrada como "mandato divino", em um
mundo profundamente imerso no materialismo e desordem profana de

emoções inferiores, é uma façanha de uma seriedade inimaginável. Esta
seriedade de propósito é tamanha que somente uns poucos - os "Magos da
Terra" - podem apoiar com integridade e fidelidade total.
Desde o início, os esforços para plagiar e comercializar as ferramentas e a
visão do Encantamento do Sonho - Telektonon de Treze Luas foram e
continuam sendo constantes. "Assim é o mundo", principalmente quando algo
é tão "novo" e fora do comum, então mais esforços se farão necessários para
simplifica-lo, torná-lo compreensível e finalmente, negociá-lo e vendê-lo à
mente massificada, imobilizada e incapaz de pensar por si mesma.
No ano passado houve uma tendência a incorporar o Encantamento do
Sonho/Treze Luas no calendário gregoriano. O calendário Crop Circle, o
calendário Aura Soma, um diário holandês, e um calendário japonês avulso, ao
tempo do calendário de 2006 - estes são apenas alguns exemplos. Do ponto
de vista positivo, esta é uma forma de levar as 13 Luas a audiências
convencionais 12:60 que tivessem "dificuldades" para entender o Novo Tempo.
Com esta tendência, todavia, existe o hábito continuado de chamar o
Sincronário de Treze Luas de "Calendário Maia", praticando-se
simultaneamente formas (neo-astrológicas) de leitura da sorte ao se descrever
os Selos e os Tons, contrariando-se completamente as Assinaturas Galácticas.
Isto é lamentável, porque o Sincronário do Encantamento do Sonho Telektonon de 13 Luas/28 dias é uma "nova dispensação" que deve servir para
desafiar e expandir a mente para além dos velhos riscos neo-babilônicos. E
quando se depara com uma interpretação ao estilo de "leitura da sorte", e nos
parâmetros do calendário gregoriano, não se está tampouco compreendendo o
verdadeiro sentido, mas, ao contrário, dificultando a possibilidade de procurar
ou experimentar o novo.
Os 260 códigos encantados do Livro de Kins do Encantamento do Sonho são
meditações galácticas que desbloqueiam a função do seu ser superior (4D): o
Hólon. Agradecer a Deus (a Força Superior), é estar dotado de sabedoria. Isto
é: não importa o que lhe aconteça ou se apresente, é só uma prova ou um
meio para fortalecê-lo, ou quem sabe até uma recompensa; um novo
conhecimento ou uma nova percepção da realidade. Quando você aceita tudo
exatamente como lhe é dado, então você tende a vencer o seu ser inferior
(quem sempre quer mudar as coisas a seu modo), e preparar o caminho para
que o "outro" (seu Hólon 4D) se converta em seu operador.
Um Mago da Terra não é um "adivinho da sorte". A leitura da sorte é um
programa babilônico, baseado na esperança e no temor do ego, como função
de um sistema de carências materialistas. O Encantamento do Sonho tem por
objetivo vencer e abolir a leitura da sorte. "O Livro dos Kins apresenta os
encantamentos que têm as chaves do Vôo Mágico". O Vôo Mágico é a viagem
no tempo e esta, é de uma ordem de realidade que não tem nada a ver com a
leitura da sorte.
Como podemos aprender a viajar no tempo se recusamos timidamente os
códigos das Assinaturas Galácticas em favor da leitura da sorte? Converter os
códigos do Encantamento do Sonho, os Tons, as Assinaturas Galácticas - em
leitura da sorte, é voltar aos encantamentos babilônicos 12:60 de morte, ego,
impotência e superstição.

Cada um dos 260 Códigos Encantados do Livro de Kins é uma faceta de uma
meditação galáctica - o Encantamento do Sonho Galáctico, que objetiva elevar
o ser humano acima do campo de batalha babilônico do ego. "Algo" ou
"alguém" além de nós, está meditando esta realidade superior. Quando
entramos na realidade superior (sem nosso ego), participamos desta
meditação galáctica. Dizer que os códigos encantados são muito difíceis de
entender é evitar o caminho da evolução.
O Encantamento do Sonho e o Sincronário não são o Calendário Maia. São
ferramentas galácticas para entrarmos em uma nova ordem da realidade: O
Padrão Galáctico de Tempo e a Ordem Sincrônica. O Sincronário 13:28, do
Encantamento do Sonho, não provem dos maias terrestres, mas da Federação
Galáctica, dentro da qual se encontram os Maias Galácticos, e cujo posto de
vigilância terrestre se conhece como a "Estação Intermediária AA". Os maias
indígenas são os descendentes que incorporaram o conhecimento original às
suas tradições locais, que têm sua indiscutível validez, incluindo o Calendário
Maia - a Conta Longa dos dias, até 2012.
Os maias indígenas e os maias galácticos têm uma origem comum: a
freqüência 13:20. Porém, no encerramento do ciclo, com 6.5 bilhões de seres
humanos planetários, a necessidade de um novo conhecimento para ajudar na
transcendência evolutiva até o super-humano supermental, requer uma "nova
dispensação" - o Encantamento do Sonho. Só assim o ser humano
contemporâneo, de qualquer raça ou cultura, poderá aprender acerca da
Ordem Sincrônica e re-harmonizar-se com o universo. Neste processo não há
lugar para "leitura da sorte".
Conheça a natureza da mente natural e medite livremente nos códigos
encantados. Primordialmente pura de um "início sem início", reconheça que
sua essência cósmica não é diferente da dos budas. "Não desanime! Embora o
mundo do 12:60 esteja desmoronando e irmão lute contra irmão, os códigos
do Livro de Kins contêm a harmonia imediata do novo tempo. ... Percorra as
Harmônicas e as Ondas Encantadas do Livro de Kins e a magia da
sincronicidade aumentará a seu favor". (Manual de Instruções do
Encantamento do Sonho, pg. 71). Este, e não a leitura da sorte, é o propósito
do Encantamento do Sonho e do Novo Tempo. Apegue-se aos códigos, e
evolua até o ser cósmico: o Homo Noosféricus.
Nota: Uma nova edição do Encantamento do Sonho (em espanhol) já foi
impressa recentemente, na Argentina, para o mundo de idioma espanhol. Por
favor, estude muito e leve a sério a mensagem anterior. Estamos no Tempo
Médio. Vamos escolher nadar na correnteza 13:20, e não na correnteza
contrária do 12:60, sabendo que estas estão muito contaminadas!
Recordando o caminho sagrado
Olhe em volta! Aonde nos encontramos agora? Perdemos as pegadas, ou
poderemos encontrar nosso caminho de retorno? Você poderia perguntar: "De
retorno para onde?" De volta ao caminho sagrado - tudo isto é uma
lembrança, desde o "início sem início" até o "final sem final" - tudo isto é uma
recordação, um eterno retorno ao caminho sagrado. Seis anos até 2012; os
dias passam rapidamente. Contudo, já tínhamos estado aqui antes. Escutemos
as palavras de nossa antepassada, pioneira sem descanso, no caminho para a

Segunda Criação - Alice A. Bailey:
"A situação mundial atual não está sendo causada pelas ambições de
determinada pessoa, raça, ou pelo materialismo, agressão ou o orgulho de
qualquer nação. Nem tampouco é, basicamente, o resultado das condições
econômicas erradas existentes no mundo. É totalmente causada pela disfunção
do ódio no mundo - ódio de povos, raças; ódio de indivíduos e de quem está
no poder ou exerce influência; ódio de idéias e crenças religiosas.
Fundamentalmente, isto se deve às atitudes separatistas dos povos e raças
que, por séculos, se odeiam e amam somente a si mesmos, diligentemente
buscando vítimas oportunas para se sentirem pessoalmente imunes à sua
participação no pensamento, na fala e na ação errônea.
Este fato deveria ser percebido e encarado por todos os aspirantes e
discípulos, incluindo os membros dos "grupos semente", que não estão imunes
aos fracassos prevalecentes. Muitos tratarão de culpar eqüitativamente as
condições mundiais e censurar quem estão tratando; este é seu modo de
solucionar a situação. Um pensar e uma avaliação clara das causas, além de
uma amorosa disposição de todos, deveria caracterizar os discípulos neste
momento. Aonde não existe tal atitude sempre está o perigo de ser absorvido
no vórtice do ódio e da separação, fazendo com que o indivíduo se afaste
(ainda que temporariamente) do vórtice do amor. Isto acarreta perigo e ilusão.
Pelo fato de todos os discípulos serem pronunciadamente individualistas, suas
reações - boas ou más - são intensificadas.
Parece inacreditável ... que apenas poucos discípulos tenham progredido no
pensamento amoroso. Ante as dificuldades e insuficiências aparentes, agora é
o momento de iniciar o proposto trabalho em grupo... Cada grupo deve se
organizar para cumprir uma tarefa específica. Este trabalho grupal ainda não
foi iniciado.
O Grupo Um pode influenciar telepaticamente as lideranças, falando às suas
mentes para que possam se comover pela necessidade descrita por um dos
Grandes Seres como "a salvação amorosa do mundo". Deve fazê-las
compreender que o bem do mundo precisa nortear suas políticas ...
O Grupo Dois, se estiver disposto, pode trabalhar de forma construtiva para
acabar com a ilusão mundial. Pode faze-lo, porque vários membros do grupo
combaterão com resultado a ilusão em suas vidas.
O Grupo Três pode começar a cura grupal dirigida, uma vez realizados certos
ajustes internos.
O Grupo Quatro pode ajudar a construir o Antakarana mundial (a Ponte ArcoÍris)*, trabalhando, logicamente, na formação grupal. Pode faze-lo como
indivíduos que se afastam de qualquer idéia de separação e aprendam a
trabalhar com espírito de amor e com uma consciente descentralização de
suas personalidades.
Meus irmãos, todo membro do grupo tem suas fraquezas. Existem tendências
e erros de personalidade, erros que envolvem principalmente os interesses de
homens e sua própria vida interior; porém isso não vai contra o trabalho
grupal, pois, com um pouco de esforço, pode ser transcendido ou convertido
em superficialidade ..." Alice A Bailey, A Exteriorização da Hierarquia, pg. 64-
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Todos estamos envolvidos em um esforço grupal. O Projeto Rinri da Ponte
Arco-Íris está baseado no êxito da coordenação telepática de grupos em
ambos os hemisférios, enviando magnetes uns aos outros, e realizando
visualizações grupais da Ponte Arco-Íris.
Nos Seminários de 13 Luas são organizados experimentos, em formações de
grupos, baseadas nas Famílias Terrestres como um novo modelo de
organização social. Porém como dissemos anteriormente, o empenho grupal é
extremamente difícil, devido ao idealismo e individualismo tardio da "Era de
Peixes", a qual, nos tempos finais, se atomiza na anarquia egóica, onde cada
um tem seu ideal pessoal de quem seja e seu direito democrático a ser e
expressar-se desse modo. Isto freqüentemente está exacerbado pela resposta
fóbica a qualquer noção de hierarquia.
Todavia, como o indica Alice Bailey, os problemas endêmicos culturais e
históricos de separatividade e ódio, prevalecem em todos os lados, e
dificilmente qualquer um de nós não está afetado pelas profundas e
inconscientes antipatias para com os demais, também existentes em nosso
Movimento. Isto é precisamente o que todos os ensinamentos espirituais nos
dizem que devemos vencer. Especialmente agora que estamos prestes e
rapidamente a nos converter em uma mutação evolutiva rumo à consciência
cósmica. Porém isto não equivale a sentar-se e esperar. É um assunto de
exercer a responsabilidade individual e, ao mesmo tempo, descentralizarmos o
ego.
"O ser humano está manipulado por suas emoções, enquanto que o superhumano as maneja e
controla". (Ciência Cósmica).
Em seu tempo, Alice Bailey lutou para estabelecer grupos de Servidores do
Mundo, trabalhando por diversos meios para ajudar e preparar-se para a
transformação mundial e a Nova Era. Suas idéias são vitais e bem pensadas,
com utilidade universal para qualquer atividade grupal, especialmente aqueles
grupos que desejam efetuar algum tipo de transformação mundial. A RAP Movimento Mundial de Paz e Mudança para o Calendário de Treze Luas - é
exatamente essa rede, chamando os grupos de servidores planetários a
"descentralizarem suas personalidades", em favor da Terra:
"O serviço planetário é a base do novo tempo. Não perguntes o que podes
fazer para ti, tua religião ou teu país. Mas o que podes fazer pelo teu planeta.
Necessita-se de novos grupos de servidores planetários para transcender os
dogmas do dinheiro, do nacionalismo e do sectarismo de qualquer tipo, que
todavia entendam a natureza fundamentalmente espiritual e a unidade divina
de toda a criação.
Chamando a todos os servidores planetários, aqueles que podem seguir uma
Onda Encantada do Serviço Planetário completa a favor da Terra, sem crença
do 'eu', seita, nacionalismo ou dogmas de qualquer tipo; de espírito livre, não
reconhecendo outra autoridade além do "divino espírito de toda a criação!
Magos, servidores planetários, a Terra está chamando a todos para
trabalharem uma Onda Encantada do Serviço Planetário. Agora a Terra está

recrutando para o dever, a começar na Lua Magnética Vermelha, 26 de julho
de 2006 - a Onda Encantada dos Servidores Planetários em ação para a
Terra". (adaptado de 'A Religião da Verdade é a Religião da Terra' - 2 da Lua
Galáctica, Kin 186, Segundo Ano da Profecia; ano da Lua Lunar Vermelha - A
Vitória Flui. Telektonon de Pacal Votan, página 56).
A vinda do novo ano, Lua Magnética Vermelha significa que entramos em uma
nova Onda Encantada de treze anos, a seqüência da Lua Vermelha 2006-2019.
Este ano estamos completando a Onda Encantada de treze anos da Semente
1993-2006. Toda a história do Movimento de Paz e Mudança para o Calendário
de Treze Luas é a função desta Onda Encantada da Profecia. Isto é algo que dá
o que pensar. Seguir a onda encantada é seguir o caminho sagrado de
regeneração no Novo Tempo.
Posto que logo estaremos começando um novo Ciclo de Onda Encantada de
Treze Anos, este é um bom momento para renovarmos o desejo de sermos
servidores planetários e pensarmos em como podemos trabalhar a Onda
Encantada do Serviço Planetário em benefício da Terra. O Tom Magnético nos
chama a unificarmos. Este é o momento perfeito para todos nós, deste
Movimento, nos unirmos. A Lua traz o poder da purificação e a água universal,
o fluxo cósmico da realidade. Purifiquemo-nos verdadeiramente, porque no
ponto médio deste Ciclo de Onda Encantada de 13 Anos, no ano da Tormenta
Ressonante, chegará o Encerramento do Ciclo, e na Semente Galáctica, haverá
a sincronização galáctica. Esses últimos treze anos se passaram rapidamente.
Agora, temos apenas seis anos para estabelecer o significado dos códigos e
das ferramentas da Lei do Tempo e verdadeiramente fazer trabalhar o nosso
grupo intensamente. Devemos considerar como podemos trabalhar a Onda
Encantada do Serviço Planetário no ano da Lua Magnética Vermelha, utilizando
os Pulsares e os Pulsares Harmônicos para estabelecer nossas estratégias e
metas.
Um evento importante que não marcará apenas o tom para este ano, mas
para o resto do Encerramento do Ciclo, é o Segundo Congresso Planetário dos
Direitos Biosféricos que será realizado nos dias 3 a 7 da Lua Elétrica, em
Brasília, Brasil. Este é a seqüência do Primeiro Congresso também realizado
em Brasília, há dez anos atrás (em 1996 - Terceiro Ano da Profecia), e o
primeiro evento patrocinado pela Fundação da Lei do Tempo - Movimento de
Paz e Mudança para o Calendário de Treze Luas, desde a "Conferência Mundial
da Paz e do Novo Tempo", na Costa Rica, em 1999 (Sexto Ano da Profecia).
Assim o momento está preparado para um evento catalítico, objetivando
unificar o Movimento e definir os planos e metas do Plano Mundial de Paz e
Mudança para o Calendário de Treze Luas para os seis próximos anos.
O Segundo Congresso Planetário de Direitos Biosféricos nos ajudará a ativar e
engendrar muitas novas formas de verdadeiro serviço planetário a ser
trabalhado nas próximas sete Ondas Encantadas de Serviço Planetário, a favor
da transição biosfera-noosfera. Além disso, podemos considerar a produção de
outras formas de atividade grupal a nível mundial, usando as possibilidades da
rede de internet, (enquanto existir), para acompanhar as estratégias e metas
críticas. As quatro categorias de grupos citados por Alice Bailey, podem ser
facilmente adaptadas às necessidade de uma Onda Encantada de Serviço
Planetário para o ano da Lua Magnética Vermelha, e estender-se a cada ano
daí em diante.

Essas formações grupais também são excelentes formas de ativar e unificar os
nodos RAP em todas as partes, tanto entre si como em todo o mundo. Estas
são todas as atividades grupais que poderiam ocorrer ou estarem
concentradas nas reuniões do Dia Cristal (Corte dos Kins), da RAP. Nas
primeiras reuniões do Ano da Lua Magnética Vermelha poderiam ser
desenvolvidas estratégias de acordo com os Pulsares e Pulsares Harmônicos, e
compartilhadas as metas na <planetartnetwork.info>. Dependendo do grau de
êxito que ocorra, na Lua Cósmica do ano da Lua Magnética Vermelha, já
poderão ser estabelecidas novas metas e estratégias para o ano seguinte, e
assim sucessivamente, até 2012-2013, o ano da Tormenta Ressonante Azul.
Aqui estão algumas sugestões e parâmetros para as formações e atividades
em grupo:
O Grupo Um pode influenciar telepaticamente as pessoas em posições de
liderança. Este grupo é formado por membros que sentem que sua telepatia é
particularmente forte, e que podem atuar em causas, com compreensão e
puro amor. As pessoas devem considerar muito seriamente e sem engano, se
realmente estão ou não qualificados para este nível de trabalho. Na reunião
inicial na Lua Magnética, este grupo deverá identificar determinado
"pensamento" que deseja comunicar telepaticamente; por exemplo: "Um
Tempo, Uma Terra, Um Povo, Um Amor". Também deverá identificar,
cuidadosamente, um grupo seleto de líderes mundiais para que recebam este
pensamento. Devem considerar com inteligência e esmero a forma mais
simples e direta de comunicar a mensagem, levando em conta as barreiras de
linguagem, crenças, formas simbólicas, etc. Devem definir o momento em que
podem coordenar sua mente grupal para enviar o pensamento. Quem sabe
queiram coordenar-se com outros grupos RAP. Também devem considerar os
pontos de referência dos Pulsares ao longo do caminho para avaliar se há ou
não uma alteração sensível no comportamento do líder, reportagens, ou
quaisquer outros aspectos do caráter do líder. Devem ainda, identificar algum
tipo de meta ou resultado que buscarão antecipar para a Lua Cósmica da Onda
Encantada do Serviço Planetário.
O Grupo Dois pode trabalhar de forma construtiva para acabar com algum
deslumbramento ou fascínio mundial. O problema do fascínio está relacionado
com o problema da ilusão. Para nós, todo o holograma mundial criado por este
sistema de crenças 12:60 é uma ilusão. O motivo para trocar o calendário é
dissipar essa ilusão. Este é um esforço formidável. Dentro deste sistema de
crenças, há muita gente boa, não conseguindo entender que está operando
dentro de uma ilusão desmedida, exercida pelo fenômeno do fascínio que
envolve, praticamente, cada aspecto do modo de vida 12:60. As pedras
angulares do glamour como modo de vida são o mercado de consumo e seus
meios.
O mercado de consumo, por exemplo, é uma forma de fascínio que nega ou
oculta perniciosamente a verdade em favor de um brilho que tem pouca
substância. As decisões sobre o gosto e a verdade estão baseadas no mercado
de consumo, que sugere algum padrão hipotético de moralidade ou estética ao
qual se deve aderir, com o fim de que um produto ou uma idéia se "venda".
Isto significa que a maioria das melhores idéias não são comercializáveis. Este
é um efeito do fascínio.
O fascínio enche os ambientes sociais, a imprensa popular, etc., e certamente,

a publicidade de todo o tipo. Terminar com algum fascínio do mundo é agir
pela verdade, informar-se dos problemas do mundo e como estes são
apresentados, encontrando formas construtivas para estabelecer a verdade.
Deixe de ver filmes, comprar vídeos e jogar videogames. Pare de consumir,
boicote as grandes marcas. Pense e veja como necessitas de pouco. Torne-se
vegetariano ou crudívoro. Inicie um jardim (horta) comunitária. Tudo isto
atinge o núcleo da fascinação de indústrias alimentícias. Exemplo para reverter
anúncios são as promoções da "Semana Sem TV", dias 21 -27 da Lua
Planetária (datas gregorianas: 24 a 30 de abril), ou organize o "Dia do Não
Compre Nada", bioregional (para mais informações, e-mail:
campaigns@adbusters.org). Promovam o significado da perspectiva de "Tempo
é Arte" (1) e o retorno à simplicidade do jardim (cultivo familiar) como meios
para sair da sociedade de consumo apontada pelo fascínio.
Este grupo é para indivíduos ativistas que buscam canais de comunicação
criativos, pacíficos e não agressivos, criando veículos artísticos para expressar
a verdade. A reunião deste grupo na Lua Magnética deverá identificar metas e
estratégias de acordo com os códigos pulsar e criar campanhas efetivas ou
eventos que tratem construtivamente do problema do fascínio mundial. A
coordenação com outros grupos bioregionais, do tipo "acaba com o fascínio do
mundo", será muito efetivo para preparar eventos sincronizados.
O Grupo Três pode começar a cura grupal. Podem ser formados círculos de
cura que se concentrem inicialmente na cura dentro de suas próprias famílias
e/ou nossos grupos Kins. Nenhuma cura mundial ou grupal é efetiva se não
estiver baseada no Amor Universal - o Amor Uno. A cura concentrada em
nossa própria família e nodos da RAP pode estender-se, ampliar o nosso
círculo e englobar todos os pontos de vista e tipos de pessoas. A
descentralização da personalidade (ego) deve ser uma das metas, com o fim
de ser efetivo no processo de cura. Isto pode ser alcançado através da
Meditação da Mente Natural. Sessões de estudo e diálogos sobre como se
tornar um servidor mundial; métodos para identificar egos e problemas do ego
dentro dos sistemas grupais e como resolvê-los mediante a descentralização
manifesta da personalidade. Descentralizar a personalidade é render-se à
Força Superior - seu Anjo de Guarda, Deus, o Espírito Universal - submetendose completamente e pedindo que o guie para desenvolver a compaixão
universal.
Uma vez que se tenha estabelecido as metas e os métodos na Lua Magnética,
então poderão ser desenvolvidas as estratégias de acordo com os Códigos
Pulsar. O trabalho da rede com outros círculos bioregionais de cura, pode
resultar na criação de um "grande dia de cura mundial sincronizada" e
"círculos de perdão universal" para a Lua Cósmica e dia Fora-do-Tempo.
O Grupo Quatro pode tratar de ajudar a construir o mundo Antakarana - O
Antakarana é a "Ponte Arco-Íris que une a humanidade, a Hierarquia e
Shambala" (ver "A Exteriorização da Hierarquia", pg. 535 e "Os Raios e as
Iniciações", "A Ciência do Antakarana", pg. 451). É o meio pelo qual a energia
flui de Shambala e/ou da Hierarquia de forma elétrica. Esotericamente, a
Ponte Arco-Íris ou Antakarana tem sido construída pelos planos etéreos
quadridimensionis durante centenas de anos. Nosso trabalho no presente
momento é torná-la manifesta, mediante a ativação da força e poder
telepáticos dentro de nós mesmos. Esta é a essência do Projeto Rinri, assim
como a dos Centros de Restituição da Mente Natural (CREST). Os grupos

anônimos já estão trabalhando neste projeto, porém agora a ativação
telepática deve ser incrementada.
"Outro assunto que a Hierarquia está atendendo neste momento, tendo em
vista os ajustes que se fazem necessários, é o descobrimento dos aspirantes
... em todos os lugares, para que o problema de idioma represente pouca
dificuldade. Tendo descoberto tais pessoas, o passo seguinte é submetê-las a
um processo de treinamento na sensibilidade telepática, de modo que sejam
sensíveis às impressões hierárquicas". ("Exteriorização da Hierarquia",
pg.694).
O Segundo volume das Crônicas da História Cósmica - Livro do Avatar,
apresenta algumas técnicas para se treinar a suscetibilidade telepática às
impressões da Hierarquia, entendida como civilizações supermentais agora
telepaticamente em contato com a mente mundial ou noosfera.
Os grupos organizados para a ativação do Projeto Rinri da Ponte Arco-Íris
Circumpolar deverão reunir-se na Lua Magnética, repassar as práticas
telepáticas já dadas e formar, em seus próprios meios, grupos de estudo da
História Cósmica para absorver a nova informação concernente à cultura
telepática da Ciência Cósmica, tal como está sendo apresentada agora nestes
volumes. Os grupos podem concordar em estabelecer novas metas e
estratégias utilizando os Códigos Pulsar para realizar exercícios telepáticos
importantes no dia Fora-do-Tempo.
A Hierarquia não é uma escada corporativa, ou política social chauvinista
masculina, mas a Ordem Sagrada, a manifestação do Absoluto. Não sabemos
nada sobre a verdadeira Hierarquia, porque em nossas construções sócioculturais temos permanecidos isolados do Absoluto. Fazer do prazo final de
2012 a realidade da Paz Universal, significa aprender a nos reconectar com o
Absoluto para que Ele possa se manifestar através de nós. Isto significa abrir
um meio puro, permitindo à Hierarquia conectar-se e trabalhar conosco
diretamente. Esta é a única maneira de ganharmos o poder e o conhecimento
supermentais para achar soluções criativas que estejam fora da limitação
tecnológica da esfera cibernética. Portanto, seguindo a Onda Encantada do
Serviço Planetário como cooperadores mundiais, deveremos retornar ao
Caminho Sagrado.
Iniciações das Sete Cavernas de Tollan-Zuvuya
No dia 9 da Lua Rítmica, Kin 252 (21.12.2005), houve uma cerimônia em
Teotihuacan - o lugar onde os seres humanos aprendem seus poderes divinos
- que abriu o caminho aos sete últimos anéis (anos) para o Encerramento do
Ciclo 2012-2013 (ver a notícia enviada pelo Kin 70, www.lawoftime.org). O
auge da cerimônia, "A Purificação do Quinto Sol", foi um ritual de iniciação
planetária - a Iniciação das Sete Cavernas de Tollan-Zuvuya para a preparação
de sete anos do novo humano - o homo noosfericus. Esta cerimônia foi
celebrada em cima da Pirâmide do Sol, ou melhor: diretamente em cima da
caverna dos "Iniciados Serpente da Sabedoria", que fica por baixo da
pirâmide. Em nahuatl (2), estas sete cavernas são conhecidas como
Chicomoztoc - as sete cavernas da origem ou geração. Também são as sete

cavernas da emergência e do retorno. O número sete se refere aos sete clãs
primordiais, aqueles que possuem a memória da ordem original do universo.
Para os Maias, estas sete cavernas são conhecidas como Vucub Peck (Sete
Cavernas) de Tollan-Zuvuya. Segundo o Popul Vuh, os quatro profetas, Balam
Quitze, Balam Agab, Mahacutah e Iqi Balam, foram os primeiros a chegar
nessas sete cavernas de Tollan-Zuvuya: "Este era o nome da cidade para onde
eles foram para receber seus deuses". "Quando chegaram a Tollan-Zuvuya,
Vucub Pec, Vucub Zivan, (sete desfiladeiros), as antigas tradições contam que
eles viajaram de muito longe até chegar ali". "Em Tollan-Zuvuya, onde haviam
chegado, se acostumaram a jejuar e mantiveram um jejum perpétuo enquanto
esperavam a chegada do amanhecer e assistiam a saída do sol ... Em Tollan, o
poder lhes vinha instantaneamente; grande era a sua sabedoria na escuridão e
à noite".
Estas palavras mencionam diretamente a natureza profética da iniciação que
ocorreu na Pirâmide do Sol. Tollan é o primitivo lugar de origem e de Retorno,
a cidade celestial. Zuvuya é a senda da memória cósmica, o caminho sagrado
de retorno. Justamente como as sete cavernas, foram o lugar da primeira
emergência, assim, elas são o lugar da re-emergência do novo humano da
Segunda Vinda.

De acordo com a ciência cósmica, os guardiões divinos pentadimensionais da
criação se reuniram duas vezes para a preparação do tipo humano: a primeira
vez para o tipo humanóide original (lemuriano), e novamente para a
preparação do super-humano (homo noosféricus). A concepção do homo
noosfericus, super humano aconteceu no dia 1º da Lua Solar, Estrela 6, ano
Semente 3 (7.3.1970). Agora, chegam os sete anos finais de gestação, um
anel por caverna, sete cavernas. Podemos participar deste processo, entrando
psiquicamente nessas cavernas. Saiba que os sete próximos anos representam
as sete cavernas. Agora estamos passando por uma cerimônia planetária de
emergência. Como os quatro profetas, ao nos acostumarmos ao jejum e à
purificação, poderemos nos preparar para o amanhecer do Sexto Sol, o sol da
consciência solar. Ao disciplinar o corpo, as emoções e a mente, um grande
poder nos chegará instantaneamente, proporcionando-nos grande sabedoria
na escuridão e noite do Encerramento do Ciclo.
A cerimônia abaixo é para a nossa entrada iniciática nas Sete Cavernas de
Tollan-Zuvuya. Os Sete Anéis do Encerramento do Ciclo: do dia 9 da Lua
Rítmica, Kin 252 - Humano Harmônico, ano da Semente Cósmica Amarela, até
o dia 9 da Lua Rítmica, Kin 207 - Mão Cristal Azul, ano da Tormenta
Ressonante Azul. Uma vez que, você participe desta cerimônia, então saiba
que você está nas sete cavernas, e permaneça aí até a emergência, no
Solstício Rítmico de 2012. Tudo o que a Terra espera, durante este ciclo de
gestação, é que você faça um esforço genuíno para purificar seu corpo, mente
e alma. Cada caverna é representada por uma pedra semipreciosa e dois
metais sagrados: ouro e prata. Se puder obter qualquer um ou todos estes
elementos (não importa o tamanho), será importante usá-los em sua
cerimônia e mantê-los em um lugar sagrado. Isto é uma cerimônia de Dharma
Cósmico (dharma é a lei universal). A passagem de uma caverna à outra
ocorre a cada Solstício, no dia Seli 9 da Lua Rítmica:

As Sete Cavernas de Tollan-Zuvuya. Emergência do Novo Super humano).
I. As Três Práticas Chöd. do Dharma Cósmico, ou cerimônia de libertação.
Caverna de Cristal, Kin 252 - Humano 5, ano Semente 13 - A consciência livre
do apego ao corpo.
Caverna de Jade, Kin 97 - Terra 6, ano Lua 1 - a alma livre do apego à vida.
Caverna de Turquesa, Kin 202 - Vento 7, ano Mago 2 - A mente livre do apego
ao ego (eu individual).
II. Os Dois Poderes do Dharma Cósmico
Caverna de Obsidiana, Kin 47 - Mão 8, ano Tormenta 3 - Poder do Espírito
Caverna de Ônix, Kin 152 - Humano 9, ano Semente 4 - Mistério do Espírito
III. Os Dois Siddhis Especiais (poderes mágicos) do Dharma Cósmico
Caverna de Ouro, Kin 257 - Terra 10, ano Lua 5 - Ser Solar, Filho do Sol
Caverna de Prata, Kin 102 - Vento 11, ano Mago 6 - Sabedoria Lunar, Filho da
Lua
Emergência à Esfera do Absoluto dentro da grande Câmara de Coral dos
"Iniciados Serpente da Sabedoria", Kin 207 - Mão 12, ano Tormenta 7.
Encerramento concluído. Amanhecer do Sexto Sol da Consciência. Emerge o
Homo Noosféricus.
Para as práticas anuais, segue o Terma (3) das Sete Cavernas de Ch'away U
Ko'kan, revelado pelo morador do tempo intermediário, Antônio Martinez, para
o Terton - o Encerrador do Ciclo. Com cada um dos sete elementos colocado
no respectivo chacra (de acordo com o texto abaixo), você pode realizar uma
auto-iniciação. Pode seguir as iniciações com base semanal/heptal, de acordo
com o Plasma Radial correspondente a cada chacra. Note que a seqüência das
iniciações não segue a seqüência semanal, portanto faça ajustes necessários,
isto é: Dali, o primeiro dia, é a quinta iniciação, então comece com ela. Seli é a
quarta iniciação, assim, esta ocorre no segundo dia de semana, etc.
Iniciação aos Sete Poderes das Sete Cavernas de Tollan-Zuvuya

GAMA: Na Caverna de Cristal, você recebe a iniciação da Serpente de Cristal
no seu terceiro olho. Receba o poder do conhecimento do terma (tesouro
escondido, ensinamento) do holograma universal. "Pelo poder do Cristal, que
você manifeste a personificação do Holograma Universal da Consciência
Cósmica".

LIMI: Na Caverna de Jade, você recebe a iniciação da Serpente de Jade em
seu Kuxan Suum.
Receba o poder do conhecimento do terma da Imortalidade da Alma.
"Pelo poder do Jade, que você manifeste a alma imortal do viajante cósmico
do tempo".

ALFA: Na Caverna de Turquesa, você recebe a iniciação da Serpente de

Turquesa em sua laringe. Receba o poder do conhecimento do terma dos
sábios do despertar.
"Pelo poder da Turquesa, que você manifeste o conhecimento e o canto do
amanhecer, para o despertar de todos os seres".

SELI: Na Caverna de Obsidiana, você recebe a iniciação da Serpente de
Obsidiana e o conhecimento do terma dos detentores do poder sagrado. Este
terma é recebido com a lâmina de obsidiana do Bastão Sagrado, em seu
chacra raiz.
"Pelo poder da obsidiana, que você se manifeste como o detentor do poder
sagrado que sela o tempo neste ciclo".

DALI: Na Caverna de Ônix, você recebe a iniciação da Serpente de Ônix.
Receba o poder do conhecimento do terma do Mistério Impenetrável, como
uma esfera de ônix preto do Bastão Sagrado, no seu chacra coronário.
"Pelo poder do ônix, que você manifeste a personificação viva do mistério
impenetrável que traz a memória e o temor reverente do Uno, a cada
contemplador".

SÍLIO: Na Caverna de Ouro, você recebe a iniciação da Serpente de Ouro no
seu coração e o poder do terma dos Filhos do Sol.
"Pelo poder do ouro, que manifeste a personificação viva de um Filho do Sol,
um ser solar exemplar, para inspirar a evolução humana".

KALI: Na Caverna de Prata, você recebe a iniciação da Serpente de Prata em
seu chacra sacro e o poder do terma dos Filhos da Lua.
"Pelo poder da prata, que você manifeste a personificação viva de um Filho da
Lua, conhecedor e revelador dos segredos ocultos das coisas".
Na prática diária, as iniciações seguem a ordem da seqüência dos dias do
heptal.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

dia:
dia:
dia:
dia:
dia:
dia:
dia:

DALI é Ônix - a 5ª iniciação
SELI é Obsidiana - a 4ª iniciação
GAMA é Cristal - 1ª iniciação
KALI é Prata - 7ª iniciação
ALFA é Turquesa - a 3ª iniciação
LIMI é Jade - a 2ª iniciação
SÍLIO é Ouro - a 6ª iniciação

O processo de tornar-se sagrado do Terma das Sete Cavernas de Ch'away U
Ko'Kan
Pela propriedade de transferência do Cristal, você personifica o holograma
universal e adquire consciência cósmica.
Por você possuir consciência cósmica, sua alma pode alcançar a imortalidade e
transitar pela estrada de Jade, do viajante cósmico do tempo.

Por a sua alma ter alcançado a imortalidade, você pode praticar e manifestar a
essência do despertar da mente iluminada, que é incessante e se converter em
um transmissor de luz: um cantor turquesa.
Por você ter alcançado a mente iluminada e ser seu transmissor, pode colocar
a lâmina de obsidiana na raiz sacra do seu ser e se tornar um detentor do
poder sagrado: um mensageiro divino, um defensor da Terra.
Por possuir o poder sagrado, você deve manifestar sua identidade com o
mistério impenetrável; este é o uso mais elevado do poder pelo qual cada um
reconhece o divino em si mesmo, simplesmente por encontrar-se e
contemplar-se. Você é a esfera de ônix preto.
Por ter se tornado uma personificação do mistério impenetrável, você pode
receber o conhecimento e o poder do Logos Solar. Você agora é um ser
transcendental - Filho do Sol, um membro da futura raça dourada.
Por você ser um Filho do Sol, um ser transcendental, lhe é concedido o
conhecimento de tudo o que está oculto; o lado oculto das coisas se
transforma no "cofre de prata do tesouro da sua sabedoria". Agora você é um
Filho da Lua.
Isto é chamado de Terma - o ensinamento do tesouro oculto - de Ch'away U
Ko'kan porque foi o misterioso transformador da forma Una, um dos
fundadores das dimensões superiores, da cidade de Nah Chan (252 a.C.), que
deixou este Terma para o morador do tempo intermediário, Antônio Martinez.
Guardião do Livro das Sete Gerações, bem como do Terma das Sete Cavernas
de Tollan-Zuvuya, Antônio Martinez finalmente liberou o Livro e o Terma ao
Encerrador do Ciclo como seqüência final da Profecia do Telektonon - Mistério
da Pedra.
Não se deve pensar que tudo o que se necessita seja mera repetição destas
iniciações, mas, um esforço sério para se libertar, por completo, da mente
12:60. Isto só pode ser alcançado, sistematicamente, pelo jejum, pela
meditação, pelas orações e pela sustentação de uma corrente mental única.
Cada ano você deve se visualizar vivendo em uma destas sete cavernas, e
ainda que se corpo físico tridimensional possa estar envolvido em suas
atividades diárias, sua mente realmente deve estar residindo em uma das
cavernas. Na caverna só pode haver a prática de austeridades purificadoras
como preparação para os momentos finais do encerramento do ciclo; as
purificações finais do Quinto Sol, antecedendo à longa espera do amanhecer
do Sexto Sol. Já não há nenhuma necessidade de estar imerso na
artificialidade da cultura robótica dos últimos dias do mundo 12:60. O mundo
está em devastação e perigo, e muito necessitado do grande ressurgimento da
Mente Natural e de formas simples. O Tempo das Treze Luas requer o exército
de voluntários para abandonar as complexidades aditivas e atrações sensuais
luxuriantes da Babilônia 12:60, adotando formas e estilo de vida naturais.
Roteiro Mágico de Distribuição dos Kits do Mistério da Pedra
"A grande pergunta que a Hierarquia enfrenta hoje em dia é: Terá a "raça dos
homens êxito em renunciar a seus objetivos materiais atuais e assim, preparar
o caminho para uma grande revelação?" ("Os Raios e as Iniciações" - Alice

Bailey - Mensagem, 02/1949, pg. 741)
Considere o tempo... Agora estamos no Tempo Médio. Já se passaram
cinqüenta e sete anos desde que a Hierarquia fez a pergunta à aspirante, Alice
Bailey. É evidente que a "raça dos homens" nem sequer cogitou renunciar a
seus objetivos materiais, pelo contrário, teve êxito em propagá-los para toda a
civilização mundial. Ao mesmo tempo, chegou a "grande revelação" e foi
incompreendida, exceto pelos poucos que entendem o significado do
Sincronário de Treze Luas, a Lei do Tempo e sua Profecia - o Telektonon.
"Testamos Adão no passado, mas ele se esqueceu, e o encontramos indeciso".
Alcorão, 20:115.
Isto mostra como tudo tem sido. Na Terra, Adão - o humano coletivo - recebeu
a última oportunidade para tomar a decisão de se render à Lei Superior,
porém, ele esqueceu seu propósito original e, ao invés disso, foi buscar seus
objetivos materiais. Em conseqüência, ele se tornou cada vez mais indeciso esta é a essência da religião de escolhas a qual é promovida pela filosofia do
livre mercado do materialismo histórico. (Considere um centro comercial: a
liberdade é tão somente a outra palavra para "há muito o que escolher". Esta
é a religião da escolha em funcionamento).
A causa do esquecimento e indecisão espiritual de Adão foi devido a sua busca
de objetivos materiais A grande revelação da Lei do Tempo desceu à Terra
como um recurso final para que a Federação Galáctica implante um plano para
re-estabelecer a conexão com a Mente Superior antes de 2012. A meta
culminante desta conexão é a Ponte Arco-Íris Circumpolar (o Antakarana
planetário), produzindo um circuito interdimensional permanentemente
manifesto pelo qual toda a criação está ligada como uma só unidade. Quando
a Ponte Arco-Íris se tornar realidade, será como um fogo purificador descendo
por seu arco, limpando para sempre a mentalidade errônea produzida pelo
falso tempo, que resulta na sufocação material da alma e à destruição da
biosfera terrestre. Em seu lugar, haverá a glória da unidade telepática da
noosfera, um momento sem precedentes na evolução cósmica da Terra.
Como o Projeto Rinri e as revelações subseqüentes têm mostrado, a
construção da Ponte Arco-Íris é uma atividade construtiva real, que utiliza ao
máximo, o reino imaginário da mente humana. A visualização do Hólon
Planetário, o envio dos magnetos, a coordenação do Hólon Humano e seu
sistema de chacras, a ativação dos Plasmas Radiais e a geração de átomos e
moléculas de tempo, lua após lua, a criação do Heptágono da Mente da Terra e
a colocação das três partículas mentais - o elétron duplamente estendido no
Pólo Sul, o elétron mental no Pólo Norte e o elétron neutron mental no centro
da Terra - todas essas atividades mentais atuais, devem ser levadas a cabo
até a coordenação telepática com todo mundo, por verdadeiros servidores,
trabalhando anonimamente uma Onda Encantada de Serviço Planetário a favor
da Terra. Este é um grande trabalho!
Agora, com o Encerramento do Ciclo sendo uma realidade evidente, o trabalho
está sendo intensificado para o estabelecimento dos CREST (Centros para a
Restituição da Mente Natural) de modo que possamos aguçar nossa
concentração telepática mediante a normalização da experiência não egóica da
Mente Natural como uma realidade cotidiana. Além disso, enfatizar e cultivar a
Mente Natural, também é a última ferramenta da Profecia do Telektonon, os
Sete Anos do Mistério da Pedra.

A Fundação para a Lei do Tempo agora tem disponíveis 9.000 desses
surpreendentes kits, designados para estabelecer a conexão entre a Mente
Solar Superior, a alma e a realidade objetiva do tempo 13:20. Este é o guia de
navegação para ajudá-lo a atravessar a paisagem enganosa do Tempo Médio o clímax final da matéria - até a outra margem do Oceano da Consciência
Cósmica. Naturalmente, a premissa fundamental é que a vida é uma viagem
espiritual; a premissa da qual Adão se esqueceu. O propósito do Sincronário
de Treze Luas, da Lei do Tempo é restabelecer esta memória de vida
harmônica - essência da viagem espiritual.
Agora, aqui está o Mistério da Pedra para levar sua alma a completar a viagem
até 2012, como um ser espiritualmente renovado e purificado.
Já estamos caminhando pelo segundo ano do Mistério da Pedra, assim esses
9.000 Kits, edificadores da alma, devem ser distribuídos rapidamente para
maximizar o poder da viagem para todos nós. Há dez kits por caixa, o que
significa que há cerca de 900 caixas esperando serem despachadas. A
Fundação para a Lei do Tempo deseja disponibilizar estes jogos a TODOS os
Kins planetários como um presente da Federação Galáctica, porém a
Federação precisa de sua ajuda para atingir essa meta. Aqui está o que você
pode fazer:
1. Nestes tempos de entorpecimento mental, necessitamos de um espírito de
aventura e cooperação. Venha a Ashland com o seu veículo ou qualquer
número de veículos, e carregue quantas caixas do Kit "Mistério da Pedra"
puder. Depois, embarque em sua própria viagem mágica de distribuição do
Mistério da Pedra. Observe se no seu caminho de retorno, você pode parar em
algum lugar onde haja um PAN e lá organize um pequeno evento. O lema
inicial é: dê o que puder. Mas, de qualquer valor que receber a título de
doação, separe um pouco para as suas despesas de viagem, porém, por favor,
envie uma parte, como retribuição, para a Fundação da Lei do Tempo, a fim de
manter a fonte que torna possível a produção destes jogos e ferramentas
quadridimensionais. Quando chegar ao seu destino, organize outro evento de
distribuição do Mistério da Pedra, seguindo os mesmos princípios. Se achar
que teve êxito e que isso é espiritualmente enriquecedor, então volte e faça
tudo de novo.
2. Se você não tiver tempo para organizar uma caravana do Mistério da Pedra,
mas, de qualquer jeito, quer realizar esse evento, então envie à Fundação da
Lei do Tempo o dinheiro necessário para a despesa postal do número de caixas
que deseja receber. Quando tiver organizado o seu evento, siga os mesmos
princípios: dê o quanto puder dar, ou mais se quiser! Fique com um pouco
para cobrir suas despesas, mas, por favor, novamente, envie um pouco de
volta para a Fundação.
Isto não está restrito aos Kins Planetários dos Estados Unidos ou à Bioregião
da Ilha da Tartaruga, no Canadá, mas, destina-se para todo o mundo.
Ano da Lua Magnética Vermelha
Algumas palavras sobre o Ano Novo, Kin 209 (11x19) - Lua Magnética
Vermelha:

Unifico com o fim de purificar
Atraindo o fluxo
Selo o Processo da Água Universal
Com o tom Magnético do propósito
Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado
Qualquer um que esteja familiarizado com o Encantamento do Sonho, sabe
que a Lua Magnética Vermelha indica a entrada no Castelo Verde - Central do
Encantar. De acordo com a Gênese do Encantamento do Sonho; isto é o que
foi prometido aos seres humanos em -3187 (Encantamento do Sonho = 3113
a.C.), porém, ao invés disso, foram enganados pelo poder 12:60 que levou as
Treze Luas da Paz, para a escravidão salarial 12:60 ao "tempo é dinheiro".
Assim, aqui estamos no Tempo Médio, colhendo as últimas conseqüências
cármicas do raio 12:60. É necessário um grande esforço para nos mantermos,
sem sermos contaminados pela obscuridade do 12:60. Porém, esse é o ponto:
O Encantamento do Sonho e as Treze Luas do Padrão de Tempo Galáctico,
bem como todas as ferramentas da Lei do Tempo são o "conhecimento
prometido", finalmente recebido e posto à disposição, antes do fim do tempo
12:60.
Portanto, o próximo ano solar-galáctico da Lua Magnética Vermelha é o ciclo
de Treze Luas que tem por finalidade o estabelecimento da "nova ordem de
realidade 13:20". Ainda temos cerca de três anos antes dos efeitos do
aquecimento global e do terror da guerra degolarem, completamente a besta
12:60, incluindo todo o seu estilo de vida de alta tecnologia e velocidade.
Então, o que quer que precisemos fazer utilizando-nos de seus recursos para
alcançar nossos fins, é bom que façamos o melhor uso deles agora. Assim,
quando chegarmos ao ano da Semente Auto-Existente, é melhor que
estejamos em nossas "comunidades sementes", praticando a telepatia e a
transmissão-recepção de comunicação galáctica com a ordem supermental da
realidade, que estão esperando para que juntos, possamos ajudar a Terra. É
por isso que o principal evento do ano da Lua Magnética Vermelha, será o
Segundo Congresso de Direitos Biosféricos, em Brasília, Brasil (Lua Elétrica,
dias 3 a 7), quando será apresentada a plataforma de ação para alcançar as
metas noosféricas do Plano de Paz e Mudança para o Calendário de Treze
Luas, em 2012.
Portanto, vamos purificar nosso corpo, nossa fala e nossa mente. Vamos nos
alimentar de forma saudável e vegetariana. Vamos nos comunicar com
intenção clara e pura - ou silenciar completamente! Vamos desenvolver a
Mente Natural livre de interferências e vibrando nos mais elevados níveis
13:20. Sejamos puros, para atingirmos mais e melhor o cumprimento de
nossas metas. Com a mente vazia e não corrompida pela obscuridade e
distorção, vamos realizar a verdade telepática da Ordem Sincrônica e nos
tornar a matriz da futura Civilização Cósmica da Terra. Sobretudo, vamos
submeter nossos egos ao Poder Superior e aprender que, se não cooperarmos
agora, não seremos capazes de construir a Cultura Galáctica que a Terra está
requerendo de nós. Cada indivíduo é um fio do Arco-Íris, no grande "Tapete da
Cultura Galáctica". Pare de julgar! Seja Tolerante! Ame a todos! Seja o Todo!
Códigos das Runas UR - Ano da Lua Magnética Vermelha

20 Tábuas da Lei do Tempo - Cronógrafo de Dezesseis Anos do Telektonon Tábua Dez: 2006-2007, Amor do Cachorro - Cubo 10, Dia 16. "O trabalho é a
maior das bênçãos". Gênese do Dragão, Onda Encantada Dez, do EspelhoMeditação, de -12.287 a -10.987; Gênese do Dragão completa.

1. Trimestre Vermelho do Leste. O Modo do Poder de Manejo Informa a Mente
- Códon 18, Dominar a Mente (trabalhe no que lhe foi tirado). Dali 1 da Lua
Magnética, Kin 209 a Sílio 7 da Lua Auto-Existente, Kin 39.
O tema inicial do segundo ano do Manitu Planetário CC, o Modo do Poder de
Manejo, é um tema importante com o qual todos precisamos lidar: Dominar a
Mente. No I-Ching tradicional, ele é chamado "Trabalhe no que lhe foi tirado".
O que nos foi tirado é a clareza primordial e original da mente, obscurecida por
todos os tipos de condicionamentos 12:60, resultando na fixação das formas
mais desviadas e tenazes do ego.
O Códon é um dos oito "Códons do Templo" - construído pelo triplete do Portal
da Montanha do Templo-Meditação, na posição telepática superior, e pelo
triplete inferior - penetração do pensamento do Vento-Alento, na posição
sensorial. Isto significa que o Alento deve ser dominado pela mente - a mesma
essência da prática da Mente Natural. Ao acalmar a mente, a respiração será
harmoniosa e as palavras claras. Ao controlar a respiração, a mente pode se
refletir através de sua corrente de pensamentos, deixando-se levar, lenta e
seguramente, em sua essência original. Também significa que a respiração
tenha sido dominada e a mente já não sendo controlada pela quantidade
desenfreada de pensamentos, que estes possam ser claros e controlados
mediante a respiração, para ativar e despertar nas pessoas, as visões e metas
mais elevadas.
Esta é a razão de trabalhar no que nos foi tirado, porque a raiz dos erros com
que lidamos na vida, sempre está na mente ilusória. Com a mente dominada,
podemos realmente exercer o poder, seguros de estarmos no caminho correto.
Desta forma, o "Modo do Poder de Manejo Informa a Mente".
As três Letras Binárias: a mente gera - a radiância conecta - a mente culmina
(manifesta). A radiância entre as duas letras da mente se refere à experiência
da radiância natural da mente original que é percebida pela prática de
"Dominar a Mente".

2. Trimestre Branco do Norte: A Consciência Cósmica é Informada - Códon 26,
Templo do Tempo (Dominar o Grande Poder). Dali 8 da Lua Auto-Existente,
Kin 40 a Sílio 14 da Lua Ressonante, Kin 130.
O Códon do segundo trimestre do ano, é outro dos oito Códons do Templo;
Templo do Tempo. Considerando que o primeiro trimestre é a respiração
dentro do templo da meditação que se deve dominar, aqui é o tempo dentro
do templo que se torna o objetivo e o meio da meditação. Em cima, na posição
telepática, está o Portal da Montanha do Templo-Meditação e embaixo, na
posição sensorial, está o Poder Celeste do Tempo; o poder criativo e
transmissor do cosmos.

No I Ching tradicional, isto é conhecido como "Dominar o Grande Poder",
porque é o grande poder criativo do tempo ao qual estamos submetido no
processo da meditação. Conhecer a mente do tempo é conhecer o tempo da
mente. Ninguém que tenha alcançado este nível de conhecimento intrínseco
pode ser detido em seus esforços para promover a causa da Ordem Cósmica
da Realidade. Na avaliação, tanto deste quanto do Códon do primeiro trimestre
do ano, faz-se uma referência a "cruzar as grandes águas". Significa que estes
são tempos para grandes ações, mudanças de caráter, ou a criação de grandes
projetos. Este poderia ser o tempo para você alcançar um lugar ideal de seu
destino, ou de tomar a decisão de expandir os ensinamentos da Lei do Tempo
para que tenha maior efeito no mundo. O mundo 12:60 está espiritualmente
frágil e degenerado; assim, esta é a oportunidade para modelar o mundo de
acordo com a Lei do Tempo.
Letras Binárias: o tempo gera - a radiância conecta - a mente culmina
(manifesta). Aqui, com a letra geradora de Tempo, existe a indicação para
estabelecer um momento de ação (a letra de radiância) que está guiada pela
mente superior. Isto poderia referir-se a colocar em movimento o plano de
ação gerado pelo Segundo Congresso Planetário de Direitos Biosféricos.
3. Trimestre Azul do Oeste: A Mente é Informada pela Ordem Cósmica - Códon
34, Oração (O Poder do Grande). Dali 15 da Lua Ressonante, Kin 131 a Sílio
21 da Lua Planetária, Kin 221.
O Códon do terceiro trimestre é Oração. Este é o significado da mente sendo
informada pela Ordem Cósmica. Aqui, a Oração é a força criativa do tempo
que gera uma energia elétrica nas dimensões superiores da realidade. Não é a
súplica de uma débil petição subordinada à misericórdia, mas, um servidor
obediente à Verdade Superior que sempre busca os meios mais elevados,
implementando, criativamente o Plano Divino. Este é o "poder da oração e da
meditação criativas".
Conhecido no I Ching tradicional como "O Poder do Grande" e, como o Códon
do trimestre precedente, este tem o triplete do Tempo na posição inferior do
mundo sensorial; enquanto que encima, gerado por ele, está o triplete
Energia-Trovão que desperta a semente. Existe aqui, mais do que um indício
de estarmos em um tempo de ação. Porém, devemos ter o cuidado de ajustar
a ação com o tempo e de não se deixar levar pelo excesso de energia.
Devemos permitir que à mente seja informada pela Ordem Cósmica. Isto
significa que a qualidade da meditação da Mente Natural que caracterizou o
primeiro Códon do ano, deve ser mantida, enquanto estivermos sendo atraídos
para a esfera da ação. Ser informados pela Ordem Cósmica significa escutar
com muita atenção o silêncio interior, confiando nas mais sutis impressões e,
sem vacilar, transformar estas impressões em forma de ação energética para
alcançar os objetivos, como o Plano de Paz e Mudança para o Calendário de
Treze Luas, como também o advento da noosfera.
Letras Binárias: o tempo gera - a radiância conecta - o espaço culmina
(manifesta). Uma vez que a ação tenha sido gerada, aqui é importante se
desapegar e deixar que o espaço ampare a ação; caso contrário, pode-se
achar egoisticamente envolvido, o que não é o resultado desejado da ação
correta.

4. Trimestre Amarelo do Sul: O Princípio da Construção Dinâmica Desenvolve a
Mente - Códon 42, Modo Radiossônico (O Crescimento). Dali 22 da Lua
Planetária, Kin 222 a Sílio 28 da Lua Cósmica, Kin 52.
No último trimestre do ano, a ênfase na ação poderosamente informada,
alcança seu clímax com o Modo Radiossônico. No I Ching tradicional, chama-se
"O Crescimento". É o terceiro Códon do ano com uma referência a "Cruzar as
Grandes Águas". Este é um poderoso sinal da energia que deve ser posta nos
exercícios telepáticos, em preparação para a Ponte Arco-Íris e o
desenvolvimento dos CREST - Centros para a Restituição da Mente Natural.
Na posição inferior - a sensorial, está o triplete Trovão/Energia, que desperta a
semente, que também apareceu no trimestre anterior, enquanto que na
posição superior - a telepática, está o pensamento penetrando no AlentoVento, o que apareceu no triplete inferior no primeiro Códon do ano. Aqui, o
Vento é a atividade superior prânica ou telepático-plasmática, gerada pela
carga elétrica do mundo sensorial. Esta é uma indicação clara da ativação do
"Modo Radiossônico". Portanto, mediante a energia elétrica liberada por nossa
biologia sensorial, devemos canalizar o Alento prânico-plasmático para uma
coordenação telepática com o campo superdimensional da Terra. Tudo
depende de se manter um equilíbrio entre o poder e a compaixão; entre a
energia e a bondade; uma consideração do tipo de ação que se destina a
beneficiar a maioria dos seres humanos. Tal ação não pode conter nenhum
vestígio de egoísmo. Deve beneficiar o mundo inteiro, para transforma-lo num
reino radiante de beleza suprema, a própria ativação da noosfera. É assim que
o "Princípio de Construção Dinâmica Desenvolve a Mente" e finalmente ejeta a
Ponte Arco-Íris, que conecta a mente superior à inferior.
Letras Binárias: a radiância gera - o espaço conecta - o tempo culmina
(manifesta). Aqui, a radiância da energia geradora tem o poder do espaço para
projetar-se, resultando no poder manifesto do próprio tempo. Algo grandioso
pode ser alcançado. O Dia Fora-do-Tempo é o Kin 53 - Caminhante do Céu
Magnético Vermelho. Antecipe uma "visita a Quetzalcoatl". De acordo com as
20 Tábuas da Lei do Tempo, agora já estamos prontos para reivindicar a
magia da Gênese do Macaco.

Em breve: Lançamento das "Crônicas da História Cósmica - Volume II, Livro
do Avatar". A História Harmônica; Ciência Cósmica e a Descida do Divino.
O segundo da série de sete volumes: Crônica da História Cósmica, Volume II,
Livro do Avatar, foi finalizado recentemente e agora está em fase de produção.
Estará disponível através da Editora da Lei do Tempo, no final da Lua Cristal. O
tema de destaque é a inseparabilidade da Ciência e da espiritualidade; o
significado dos Avataras, a revelação e a Descida do Divino. Com a exposição
completa da Ciência Cósmica e perspectiva Cosmocêntrica, este livro será
estudado por muito tempo, porque nele estão as prescrições para a Segunda
Criação. Contendo 78 ilustrações coloridas, o Livro do Avatar, é o 'abc' da
Consciência Cósmica, com práticas detalhadas e completas da Ciência da Ponte
Arco-Íris.
Leitura do Código Sincrônico: Terra Rítmica Vermelha

Ano da Semente Cósmica Amarela, 2005-06
Ano Nove do Cubo da Lei de Dezesseis Anos - Semana 453
Manitu Planetário CC, Primeiro Ano, Modo do Poder de Manejo (Consciência
Cósmica)
Terceiro Feixe Anual Semente-Tormenta - Ano 1, Semana 37, Lua 10
Mistério da Pedra: Ano Dois, Semana 89, Sétimo Trimestre
Segundo ano do Heptágono da Mente da Terra. Oráculo do Avatar. Seli sela o
Avatar.
A Vitória Flui o Mistério da Pedra
Cubo Anual Nove: Lua - Purificação. Sexto Ano da Segunda Criação. Jardim
Restaurado, A Árvore do Conhecimento Floresce como Semente Cósmica
Plano da Vontade: Interiorização Inconsciente; Circuito Instintivo.
Reino do Segundo Senhor do Tempo, Filho do Raio Vermelho Grande Vazio,
Guardião do Primeiro Poder do Nove - Tempo de Reinado: 2.382 a 1.651 a.C.
20 Tábuas: Cronógrafo Anual, Tábua Nove. Cronógrafo: Gênese do Dragão,
Onda Encantada 9 da Serpente. Castelo Azul - Oeste do Queimar, Corte da
Magia
Lua do Cronógrafo Kin 114: Lua do Mago Planetário Branco, -12.687 a -12.587
Correlação Baktun-Lua: Lua do Baktun 10, Os Maias, 435-830 DA
Munheca planetária esquerda do Segundo Senhor do Anel, 1.440.000 dias
Anel Noosférico Interplanetário: Existência oculta de impressionante sopro dos
Seis Ventos Turquesa, 8ª Trajetória, Estágio 2, Vênus SP
Lua Planetária do Cachorro - Lua da Manifestação - Seli 2
Afirmação 7:7::7:7: "Minha Mãe é a Esfera Absoluta. Eu Vejo a Luz"
Tabuleiro do Telektonon, Dia 2, Caminhada na Terra - Baktun 2, A Pirâmide
Profecia Telektonon: Seção 17, "Os Profetas da Paz estão Despertando", 104 a
109
Encantamento do Sonho: Kin 97, Terra Rítmica Vermelha (Urano SP), Onda
Encantada 8, do Humano - Castelo Branco - Norte do Cruzar
Conta Longa: Kin 48, Estrela Solar Amarela: 12.19.13.3.8
Haab: Vinal 13, MAC 13, "Encerrando a parte equivocada e entrando em
êxtase".
Unidade Crono Psi: Kin107, Mão Elétrica Azul
SBTS: 12.3
Códon Rúnico do Trimestre: Códon 33: Devoção, Etapa 11
Cubo Codônico Semanal: Códon 62 - Tempo Interior - "A Oitava Galáctica
Define a Evolução", segunda linha, Yin, lado direito do cubo codônico
Cromática Harmônica Branca, nº 51 da Atemporalidade Elétrica - Infinito
Ressonante
Cromática Céu: da Águia Auto-Existente Azul - Tormenta Galáctica Azul
1ª Semana: Vermelha - Reivindico o Poder da Profecia - O Conhecimento
Vermelho Inicia a Visão
Harmônica 25 - Matriz Solar: Auto Regula o Fogo Universal da Intenção Códon 37 "Poder do Lar" - A Ordem Cósmica Informa o Tempo.
Códon Bifásico: 40, "Liberação do Coração" - A Ordem Cósmica Retorna ao
Coração da Terra.
7:7::7:7, primeira semana: Iniciação Externa - Átomo de Tempo Análogo
Vermelho
Runa de Futhark: 2, Uruz "É o Poder de Modelar"
Folha do Avatar, "Uruz é o Poder de Modelar que inicia o Avatar"
Uruz/Seli, Base do Cubo, Chacra Raiz, MPN 2, Placa Afro-euroasiática 1
Pulsação Magnética Branca, enviada do Sul, recebida pelo Norte no Chacra
Cardíaco
Hólon Planetário: Zona da terra - Família Central. África Equatorial

Dinâmica do Tempo 17.6: A mente hiperdimensional da Federação Galáctica é
a ordem e a organização futura de toda a consciência inteligentemente
ramificada em níveis e graus armazenada, de acordo com o conhecimento
global de todas as fases do espectro evolutivo que constitui o cérebro
galáctico. O único propósito da Federação Galáctica é aumentar o
conhecimento de Deus e da ordem divina, que só pode ser efetuado através da
retro-alimentação subliminar de sinais provenientes das ordens de tempo
menores.

Traduzido por: Iara Moraes, Kin 101, Limi 20 da Lua Planetária, Kin 115
Centro de Difusão do Sincronário de 13 Luas/28 dias - Salvador - Ba
Revisado por Ilse Dudeck, Kin 11 - PAN Campinas SP
(1) O termo "Art" em inglês e alemão tem um sentido muito mais amplo que
sua tradução para o
português. Significa: estilo, tradição/costumes, modo de vida, cultura e
biótipo. Portanto, a
expressão "Tempo é Arte" vai muito além de pintura, escultura, música,
teatro, etc.
(2) Nahuatl = língua falada pelo grupo étnico dos Nahuas (do México), do qual
fazem parte os
Toltecas e Astecas.
(3) "O Terma" = masculino por significar conhecimento, entendimento.
Nota: PAN (Planetary Art Net) = RAP (Rede de Arte Planetária).
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