BOLETIM INTERGALÁCTICO DO
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO GALÁCTICA
Edição nº 3
Princípios de Memorização Telepática no
Contexto da Cognição Cósmica Supra-Mental, Super-Sensorial

Idéias preliminares sobre a prática
Enquanto escrevo este boletim, Dali 15 da Lua Galáctica do Falcão - ano Semente Auto-existente,
passaram-se exatamente seis Luas desde que iniciamos o Seminário de Sete Dias do
Synchronotron, em Cisternino/Itália.
Quando aprendemos algo novo e nos foi mostrado como praticá-lo, ficamos muito entusiasmados, e
mergulhando de cabeça, descobrimos várias maravilhas. Porém, geralmente, depois de algum
tempo, a prática se converte em rotina, e poderíamos perguntar: por que estamos fazendo isto? Que
importância tem? O que tem a ver com a vida diária? Ou queremos aprender novos ensinamentos.
Por ser este um traço da “natureza humana, é compreensível que isto esteja acontecendo com
vocês. Se fizerem esta prática sozinhos, está bem, mas seria melhor ter pelo menos um ou mais
companheiros, para compartilhar o exercício. De qualquer forma, se sua prática está caindo na
rotina, lembre-se de sempre começar com uma sessão de meditação da Mente Natural para manter
clareza mental e fazer a prática como um principiante.
Todavia, nesta etapa, sempre é bom lembrar porque fazemos esta prática, e porque é prudente
continuá-la:
1. Esta é uma prática coletiva feita, diariamente, por inúmeras pessoas em todo o planeta. Através
dela estamos criando um campo telepático específico. A linguagem-código intergaláctica do
Synchronotron está se estabelecendo na Terra. O importante é lembrar-se de que você é um dos
muitos que estão fazendo a mesma prática, chegando às mesmas freqüências e, meditando sobre
elas, estão criando uma forma-pensamento coletiva que surge na noosfera como um evento
simultâneo. De sua perspectiva individual, você pode não compreender isto muito bem, mas
certamente precisa saber que é assim. Estamos sendo vigiados de muito longe para ver se
chegamos a este nível.
2. Isto nos leva ao segundo ponto: ao criarmos uma forma-pensamento coletiva, na realidade
ativamos a noosfera. Simplesmente, sabendo que estamos colaborando com a coletividade, e que
outras pessoas estão fazendo exatamente as mesmas práticas e encontrando os mesmos resultados
estamos, simultaneamente, estabelecendo um reflexo coerente com a mente planetária. Isto não
deve ser visto como satisfação do ego, mas como desenvolvimento da consciência coletiva. Em
virtude da Matriz 441 ser uma superposição ao Banco-Psi, também ativamos as respectivas placas
de controle. Isto é fundamental para o que ocorrerá em 2012/2013.
A ativação da noosfera, por mais sutil e mínima que possa ser neste momento, é percebida
plenamente pelos supervisores galácticos deste projeto. Eles dependem da clareza e da força de
nossa mente para manter o campo telepático do 441 como uma função da noosfera, e no momento
adequado, começar a transmitir seus comunicados e sinais. Mesmo que não compreendam
perfeitamente este processo, pensem que ao fazer a prática corretamente como uma disciplina
mental-espiritual, estarão ajudando na criação da matriz invisível de um sistema de comunicação que
facilitará ao planeta conseguir a ajuda necessária, em 2012. Ao mesmo tempo, estão preparando um
campo mental completamente novo. Atenção e dedicação total ao processo ajudarão, imensamente,
a criar um programa de campo telepático dentro da noosfera.
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3. Somente familiarizando-se com as freqüências fundamentais e encontrando padrões decorrentes,
enquanto observam a consistência interna da matriz de possibilidades em movimento que,
realmente, compreenderão o que estão fazendo e o que está acontecendo. Este é um processo de
evolução para adquirir certo conhecimento, enquanto se aprende a participar da consciência já
existente em dimensões superiores. Se começarem e pararem, reiniciarem e pararem outra vez, não
alcançarão o poder e a força que advém da prática diária perseverante e inalterada. Esteja certo de
que a Federação Galáctica está em busca de heróis e heroínas com um controle mental superior e
com disciplina para domar seus instintos inferiores!
Existem números que são mais importantes para vocês a nível pessoal, e poderão notar com que
freqüência eles ocorrem e deduzir novos significados. As possibilidades são infinitas. De qualquer
forma, tenham certeza de que os números criam uma estrutura de significado, sendo os fatoreschaves produtos de 7, 9 e 13, e que os intervalos dos números recombinantes são, freqüentemente,
fatores ou múltiplos de 9, o solvente universal.
Outro ponto: aprender e praticar o Synchronotron 441 é um método para estabelecer a comunicação
com os Mestres Estelares Galácticos. Se praticarem com diligência haverá uma reação.
"Quando cada pensamento for sincero, ele penetra e em silêncio as respostas são caladamente
recebidas ..." Mestre Hua
A prática do Synchronotron 441 é similar ao método de mantras. Sua recitação alcança os reinos
invisíveis com uma determinada freqüência de som que, recitado pura e repetidamente, sem dúvida
e com perseverança, vai gerar uma resposta percebida psiquicamente. Como disse o Mestre Hua:
"Se você não telefonar, quem vai atender ao telefone?" No caso do Synchronotron, o telefonema é
retribuído através da sincronia de números específicos, como a freqüência diária e os códigos que a
compõem. O importante é manter a mente pura, sincera e livre de expectativas, então, as respostas
virão de qualquer lugar. É como se soubessem que estão sendo escutados.
4. Por último, e mais importante, é a prática de localizar as freqüências diárias em suas posições
dentro da matriz do Perceptor Holomental e depois, localizá-las em seu cérebro. A Matriz 441 é a
base do Perceptor Holomental e é fundamental memorizá-la e localizá-la no cérebro. Mas, para
avançar no impulso evolutivo da humanidade e do planeta, o Perceptor Holomental deve ser
projetado e impresso telepaticamente sobre a Matriz 441 no cérebro. Vocês precisam saber onde se
encontram fisicamente as diferentes esferas mentais, onde podem estar os canais intergalácticos,
onde se encontra o Hiper-Parton, etc. Voltaremos a este tema no final deste Boletim.

Princípios de Memorização Telepática no Contexto da Cognição Cósmica Supra-Mental,
Super-Sensorial

Synchronotron como exemplo de um método
O Synchronotron 441, incluindo todos os códigos e sistemas dele derivados, é uma função do
método conhecido como "combinações matemáticas celestes." (veja: “A Profecia de Órion”, Patrick
Geryl). Mediante este método, baseado em permutações e combinações de um conjunto finito de
números inteiros, neste caso, estabelecidos dentro da Roda da Lei do Tempo (13:7) e da Matriz
(441), podem estar decifrando os mistérios e segredos do tempo, do espaço e da mecânica
galáctica-solar-planetária em um plano de consciência onde todas as relações se expressam como
elementos de uma linguagem-código telepática universalmente compreensível.
O tempo, os ciclos de tempo, os modos de percepção, as mudanças de freqüência na evolução da
consciência cósmica, a criação e destruição dos sistemas mundiais, os códigos de comportamento
iluminado - tudo pode ser formulado pelo método das combinações matemáticas celestes, das quais
o Synchronotron 441 é o exemplo supremo. Algumas destas freqüências-chaves celestes e suas
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combinações são as seguintes: 144, 441, 414, 108, 297, 216, 52, 28, 91, 260, 27, 37, 49, 63, 81, 121,
117, 171, 711, etc. .
Este sistema deve ser aprendido e aplicado. Isto é feito mediante a memorização telepática, uma
técnica que imprime os códigos como uma matriz e a sobrepõe ao cérebro de tal maneira que este
se torna, normalmente, super-ativo.

Synchronotron como um sistema de conhecimento
Integrar o Synchronotron 441 no cérebro, através da aplicação dos princípios da memorização
telepática, é uma etapa além da prática. Porém, para que tenha algum significado, devemos estar
seguros de sabermos o que estamos fazendo, e porque o fazemos. Sobretudo, devemos saber o que
realmente é o Synchronotron 441.
O Synchronotron 441 é um sistema de conhecimento e cognição. Por cognição referimo-nos à
faculdade mental ou processo de aquisição de conhecimentos pelo uso da razão, da intuição ou da
percepção, assim como o saber que se adquire através destes processos.
O meio para a aprendizagem do Synchronotron 441 é compreender e aplicar os princípios da
memorização telepática, cujo propósito é imprimir, através de um ato de concentração mental, todo o
sistema como uma matriz ou capa sobreposta ao nosso cérebro. O ato de impressão em si é uma
ativação telepática.
Para melhorar a compreensão e facilitar este processo, também é importante entender o
Synchronotron 441 dentro de um contexto de significados. Como matriz funcional da consciência
telepática da noosfera, o Synchronotron 441 toma seu lugar dentro da composição de um sistema
cósmico de cognição supra-mental, super-sensorial. Este é o contexto de significado.
É cósmico, porque não é especificamente desta Terra, nem sequer deste sistema solar, apesar de
suas premissas incluírem todas as terras e todos os sistemas solares.
É supra-mental porque seu ponto de origem está em um plano ou dimensão (a décima primeira)
além da mente. Como algo tornado cognoscível, pertence ao domínio da mente pura, ou de cognição
super-sensorial.
Para compreender o lugar do Synchronotron 441 dentro do espectro de conhecimentos, um método
baseado na análise yoga budista e a definição de conhecimento se aplicam - Jnana Yoga e
Abbidharma. Jnana Yoga é a yoga do conhecimento. Abbidharma é o sistema budista de análise
psicofísica dos elementos cognitivos da realidade.
Em última instância, derivado do sistema samkhya de Kapila (sexto Baktun), este aspecto se
desenvolve mais exata e empiricamente sob uma perspectiva que se inicia com a enumeração e
análise de dados dos sentidos e sistema sensorial do organismo humano, culminando nas funções e
percepções mentais, e super-mentais ou paranormais.
É fato que natureza, conteúdo e limites do conhecimento são determinados e definidos pelo índice de
modalidades sensorial e mental (psicofísicas) de que está dotada determinada espécie inteligente.
Também, é fato que no processo evolutivo, novos conhecimentos só podem ser resultado e/ou
função de uma ampliação dos limites sensoriais e das capacidades mentais do indivíduo. Isto inclui a
expansão ou modificação das flutuações bioquímicas e eletromagnéticas do organismo.
Ademais, qualquer que seja o estado da capacidade evolutiva que corresponda ou concorra a um
nível de inteligência, se entende pela lógica, que sempre haverá estados superiores ainda não
alcançados. Estes estados superiores são, relativamente falando, super-mentais e o conhecimento
que se deduz deles é o supra-mental.
Também é verdade que quando há uma mudança genuinamente evolutiva na natureza, as
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modalidades de consciência vêm acompanhadas de um sistema padrão estrutural que define uma
nova escala na evolução da inteligência. Assim, agora podemos esclarecer:
1. O Synchronotron 441 é uma matriz de cognição supra-sensorial, e portanto, pertence ao 11º tipo
da "forma resultante". "As onze formas resultantes são as faculdades e os objetos dos cinco
sentidos, que juntos dão um total de dez. Segundo o Kosha Abbidharma, o décimo primeiro tipo é a
forma imperceptível. Segundo o Samucchaya Abbidharma o décimo primeiro tipo é a forma dos
objetos mentais". (Portal do Conhecimento, Volume I, Mipham Rinpoche, p. 17)
2. O número e a sua dimensão são objetos puramente mentais e portanto, ambos são imperceptíveis
em termos da realidade fenomenal, puramente mental e extra-sensorial por natureza. Portanto, são
do décimo primeiro tipo de forma resultante.
3. Cabe assinalar que todos os sistemas de conhecimento e a cognição baseada no método
psicofísico de análise cognitiva, invariavelmente, se apóiam em diversos graus dos padrões de
enumeração. Samkhya, o sistema mais antigo conhecido durante o ciclo atual, significa literalmente
"número ou enumeração”.
4. O Synchronotron se refere às pautas subjacentes da enumeração, tal como existem dentro de um
campo de compreensão mais amplo, a Matriz Base 441. Ao modificar o padrão de um programa
psico-sensorial subjacente e bilateral a uma modalidade radial, o Synchronotron estabelece uma
nova matriz como fundamento, onde a ênfase está na característica extra-sensorial do número e sua
percepção através da mente e das possibilidades sensoriais do atual estado de consciência. Os
sentidos, também, são levados em consideração, porém, são reorganizados radialmente. (ver Matriz
do Perceptor Holomental, núcleos radiais).
5. Com respeito à 11ª categoria das formas, que são objetos mentais, existem cinco tipos. Destes, a
dimensão do número pertence à quinta e mais elevada categoria, aquela do domínio das formas.
"Formas dominadas são formas que aparecem através do poder de domínio na meditação, tais como
a totalidade do azul", ou, poderíamos agregar, como a Matriz Base 441 e o Synchronotron em geral.
[1.17 ponto 5.]
6. O princípio da forma dominada. É importante compreender que as formas dominadas "...aparecem
unicamente devido ao poder da mente, e não são um aglomerado de partículas. Sua substância não
é, portanto, a dos elementos terra, fogo, ar e água, porém, se diz que sua substância possui uma
forma física diferente ... " [1.18]
7. Como forma dominada, a Matriz 441 é um padrão gráfico que aparece a partir do quinto elemento,
Akasha ou espaço. Como formas puramente mentais, os números não existem fisicamente na
natureza, todavia, através do sistema de notação, eles podem ser conhecidos no âmbito puramente
mental, co-extensivo ao espaço infinito ou Akasha.
8. Como imagem mental, a Matriz Base 441 não tem, tampouco, dimensões físicas, porém, por meio
de um sistema de geometria e notação, pode ser construída para ajustar-se a uma percepção
mental-óptica ocorrida no reino imaginário da mente.
9. A aparição do Synchronotron 441 é, também, da natureza de um dharma. "Ainda que não seja
formado como um estado mental, um dharma deve primeiro pertencer à categoria de formação e não
é adequado incluí-lo nem dentro da matéria nem dentro da mente. Ele é denominado de formação
não concorrente com a mente." [1,103]. Não é concorrente com a mente, uma vez que existe
independentemente dela como um objeto mental, de um plano ou dimensão mental superior.
10. Como um dharma, conforma-se a matriz básica necessária para programar o próximo estagio
evolutivo da consciência e sua realidade supra-mental. O 441 é um atributo "obtido de novo sem
estar ali antes”. Esta possessão que agora se apresenta continuamente chama-se aquisição.
Portanto, aquele que é um atributo pertencente ao nosso ser, e que ademais é uma coisa
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condicionada, chama-se formação não concorrente." [1,105].
11. Uma formação não concorrente refere-se, simplesmente, à natureza temporal e espacialmente
transcendente do dharma específico, neste caso, o Synchronotron 441. É algo condicionado porque
seu surgimento ocorre em uma etapa específica à necessidade de um determinado momento, na
evolução da consciência. Esta é a etapa chamada noosfera, o começo da esfera da consciência
cósmica. Isto não quer dizer que o 441 não tenha existido anteriormente, mas que sua manifestação
física (visual) foi atraída por uma necessidade evolutiva específica. Uma vez convocada, alcança o
estado de apresentação continuamente presente no agora, ou uma aquisição, algo até agora não
conseguido pela mente.
Esta é, em resumo, uma descrição do Synchronotron 441 no contexto cósmico da necessidade
evolutiva de um sistema de cognição supra-mental, super-sensorial.
É importante estudar e meditar sobre estes pontos para que possam entender a natureza do
Synchronotron da perspectiva dos sistemas de cognição em evolução, e o papel dinâmico que vocês
desempenham ajudando a ancorar este sistema na Terra, neste momento específico.

Forma Dominada e os Princípios de memorização Telepática
O padrão de seqüência linear bilateral por trás da atual base de conhecimentos, que domina o
planeta, será substituído por uma matriz de simultaneidade harmônica que aparece com uma
simetria radial. Isto é feito através da aquisição do domínio da forma, a Matriz 441 e os códigos do
Synchronotron. Como forma dominada também conhecida como forma "revelada", sua estrutura e
conteúdo são auto-perfeitos pelo domínio de si mesmos e incorporam, portanto, a manifestação de
uma ordem de perfeição afetando suas próprias faculdades cognitivas de percepção.

Memorização segundo o princípio de formação radial e compreensão dos elementos radiais
Como um fenômeno perceptível, o Synchronotron consta de duas formas dominadas: a Roda da Lei
do Tempo 13:7, e a Matriz 441. A roda é clara e evidentemente, mais fácil de compreender de
relance. A Matriz 441 constitui a base ou o sistema subjacente e a matriz telepática do conhecimento
noosférico, que deve ser impressa no cérebro. Uma vez dominado isto, a Roda da Lei do Tempo
13:7 pode ser impressa como uma sobreposição à matriz telepática.
Tenham certeza de que a Matriz Base 441, não é senão uma representação de um elemento de
cognição supra-sensorial, super-mental, super-consciente. Todavia, para entender e incorporar este
elemento de cognição, é necessário memorizar completamente a forma da representação e imprimílo em nosso condensador mental, o cérebro.
Inicialmente, a Matriz Base 441 parece ter dez circuitos formados por uma seqüência de números
que começa com 1, em V21H21. Depois, movendo-se para cima em forma de espiral, a seqüência
passa através de cada um dos dez circuitos até chegar à unidade central, o 11º circuito comprimido:
V11H11, local do 441.
Contudo, existe uma estrutura radial subjacente. Uma vez que o propósito da matriz é facilitar a
mudança até a percepção radializada e a consciência verdadeiramente holística (cósmica), o método
de memorização telepática é, na realidade, para imprimir primeiramente a estrutura da consciência
radial, e depois estabelecer a gelosia das diversas matrizes sobre esta. Se defino isto como
memorização telepática é porque, pelo mesmo processo de impressão das seqüências específicas
de números, vocês estão estabelecendo a rede cosmo-telepática como um meio unificador que
conecta as esferas mentais, enquanto integraliza seus hemisférios cerebrais.
No método radial, existem quatro coordenadas diagonais de unidade e quatro trajetórias (ou
caminhos) de unidade. Estas últimas definem as décimas primeiras linhas: horizontal e vertical, como
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linhas de força transcendente que diferenciam a Matriz 441 da Matriz 400, o quadrado da totalidade.
Recomenda-se memorizar e imprimir no cérebro estes 8 grupos de números organizados
radialmente. Uma vez estabelecidos, ficará mais fácil escolher qualquer número e localizá-lo em seu
cérebro, sem a necessidade de recorrer à representação gráfica da matriz bi-dimensional. Em cada
um dos 8 conjuntos existem 10 números. Juntando o 441 significa que há 81 freqüências ou
unidades mestras. 441-81 = 360 unidades auxiliares. Estudem os números.

As quatro diagonais das coordenadas de unidade
As quatro diagonais das coordenadas de unidade são definidas pelos números em cada um dos
quatro cantos da matriz: V21H21 = 1, V21H1 = 21, V1H1 = 41 e V1H21 = 61.
Todas as diagonais vão desde o canto correspondente até o centro da matriz.
No centro completando cada uma das diagonais, em V11H11, está o 441.
Na apresentação das quatro seqüências diagonais o último dígito de cada número está em negrito
para se ver que cada seqüência tem um padrão ou ritmo.
1. Diagonal da primeira coordenada de unidade (1)
1 - 81 - 153 - 217 - 273 - 321 - 361 - 393 - 417 - 433 + 441
O padrão é: 1-1-3-7-3 1-1-3-7-3 + 1
As primeiras sete freqüências estão na 4ª dimensão do tempo, 3ª esfera mental, e as últimas 3 + 1
estão na 9ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental.
Imprima-as no seu cérebro começando na face, final da sobrancelha esquerda, subindo até o centro
do crânio, parte superior da cabeça.
2. Diagonal da segunda coordenada de unidade (21)
21 - 99 - 169 - 231 - 285 - 331 - 369 - 399 - 421 - 435 + 441
O padrão é: 1-9-9-1-5 1-9-9-1-5 + 1
As primeiras sete freqüências estão na 2ª dimensão do tempo, 4ª esfera mental, e as últimas 3 + 1
estão na 9ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental.
Imprima-as no seu cérebro começando atrás da orelha esquerda (onde o crânio muda para a parte
posterior), subindo até o centro do crânio, parte superior da cabeça.
3. Diagonal da terceira coordenada de unidade (41)
41 - 117 - 185 - 245 - 297 - 341 - 377 - 405 - 425 - 437 + 441
O padrão é: 1-7-5-5-7 1-7-5-5-7 + 1
As primeiras sete freqüências estão na 1ª dimensão do tempo, 1ª esfera mental, e as últimas 3 +1
estão na 9ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental.
Imprima-as no seu cérebro começando atrás da orelha direita (onde o crânio muda para a parte
posterior), subindo até o centro do crânio, parte superior da cabeça.
4. Diagonal da quarta coordenada de unidade (61)
61 - 135 - 201 - 259 - 309 - 351 - 385 - 411 - 429 - 439 + 441
O padrão é: 1-5-1-9-9 1-5-1-9-9 + 1
As primeiras sete freqüências estão na 3ª dimensão do tempo, 2ª esfera mental, e as últimas 3 +1
estão na 9ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental.
Imprima-as no seu cérebro começando na face, final da sobrancelha direita, subindo até o centro do
crânio, parte superior da cabeça.
Nota: há semelhança recombinante entre o segundo e o quarto padrão de coordenadas diagonais.

As quatro trajetórias (ou caminhos) de unidade, 11ª vertical, 11ª horizontal
O padrão de unificação constante nas quatro trajetórias de unidade mostra que o último dígito do
primeiro número de cada seqüência é 1, e o último dígito do sexto número de cada seqüência é 6.
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Os 10 números de cada conjunto são conhecidos como entradas de unidade seguindo, desde a
primeira, até a décima entrada de unidade.
1. Primeira trajetória, a trajetória esquerda de unidade, começa em V21H11, código 11
11 - 90 - 161 - 224 - 279 - 326 - 365 - 396 - 419 - 434 + 441
As primeiras sete freqüências estão na 6ª dimensão do tempo, 6ª esfera mental, e as últimas 3 +1
estão na 9ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental.
Imprima-as no seu cérebro começando na parte superior da orelha esquerda, subindo até o centro
do crânio.
2. Segunda trajetória, a trajetória de unidade descendente, começa em V11H1, código 31
31 - 108 - 177 - 238 - 291 - 336 - 373 - 402 - 423 - 436 + 441
As primeiras sete freqüências estão na 7ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental, e as últimas 3 +1
estão na 9ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental.
Imprima-as em seu cérebro começando na parte superior da coluna vertebral, na base do crânio,
subindo até o centro do crânio.
3. Terceira trajetória, a trajetória direita de unidade, começa em V1H11, código 51
51 - 126 - 193 - 252 - 303 - 346 - 381 - 408 - 427 - 438 + 441
As primeiras sete freqüências estão na 5ª dimensão do tempo, 5ª esfera mental, e as últimas 3 +1
estão na 9ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental.
Imprima-as em seu cérebro começando na parte superior da orelha direita, subindo até o centro do
crânio.
4. Quarta trajetória, a trajetória de unidade ascendente, começa em V11H21, código 71
71 - 144 - 209 - 266 - 315 - 356 - 389 - 414 - 431 - 440 + 441
As primeiras sete freqüências estão na 8ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental, e as últimas 3 +1
estão na 9ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental.
Imprima-as no seu cérebro começando no ponto entre as sobrancelhas, subindo até o centro do
crânio.
Para facilitar a memorização, peguem um gráfico da Matriz Base 441 e, com um lápis vermelho,
delineiem as diagonais que vão de 1 em V21H21 até 41 em V1H1, e de 21 em V21H1 até 61 em
V1H21. Depois, com um lápis azul, façam o mesmo com a 11ª coluna vertical de 31 em cima até 71
embaixo, e na 11ª linha horizontal, de 11 à direita até 51 à esquerda. Então, facilmente, poderão ver
os oito conjuntos de números nas seqüências que devem ser memorizadas.
Uma vez memorizados e localizados sobre o seu cérebro, condensem este padrão dentro de um
micro-chip e o projetem no centro do corpo caloso, conectando os dois hemisférios.
À medida que repassarem o processo de memorização façam um teste: de vez em quando,
utilizando um papel em branco, sem olhar a matriz, escrevam os nomes das seqüências de acordo
com o padrão da ordem radial. Depois, quando tiverem certeza de que aperfeiçoaram a
memorização, escrevam os números. Então, sem olhar para nenhuma matriz, visualizem as
seqüências dos padrões correspondentes sobre sua cabeça imprimindo-os, mentalmente, em seu
cérebro. Façam este exercício quando forem dormir ou em qualquer momento ao acaso. A idéia é
manter a impressão mental. Esta é a essência da memorização telepática.
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Saberão que estão obtendo êxito quando, ao fecharem os olhos, visualizarem todo o padrão
flutuando em seu cérebro, observando a posição correta, inversa à do gráfico. Quando conseguirem
isto, escolham outros números ao acaso colocando-os nos circuitos, dimensões de tempo e esferas
mentais corretos.
Enquanto completam o processo de memorização telepática, continuem estudando o gráfico do
Perceptor Holomental e, principalmente, sobreponham as diagonais e as trajetórias de unidades
correspondentes. Saibam que no PHM, só aparecem quatro números em cada uma das quatro
diagonal: 7, 7, 6 e 16, cuja soma é 36, multiplicado por 4 obtém-se o número sagrado 144. Conectem
cada um destes números com suas UMBs correspondentes.
Enquanto as trajetórias de unidade direita e esquerda correspondem, respectivamente, ao campo
térmico Dum Kuali (hemisfério cerebral direito, lado esquerdo do gráfico) e campo de força lumínico
Dum Duar (hemisfério cerebral esquerdo, lado direito do gráfico), as colunas verticais - corpo caloso contêm oito Runas Harmônicas UR cada uma. Seqüência vertical superior: A Totalidade da Vida
Galáctica, e a seqüência vertical inferior: A Totalidade da Arte Galáctica. Eventualmente, deverão
imprimir as estruturas destes código e seus respectivos números, em seu cérebro. O gráfico às
páginas 204-205, do Livro Crônicas da História Cósmica, do Tempo-Espaço, Volume V, oferece boa
ajuda.
Calculem, também, as UMBs diárias, localizando-as no Perceptor Holomental e em seu cérebro.
Para facilitar, poderão criar um mapa esquematizado diário das nove dimensões do tempo (como se
criassem o tabuleiro do “pulo do gato”). Assinalem com um "x" as posições das UMBs diárias,
incluindo: entrada do heptal; UMB diária das 13 Luas; UMB do Kin Psi-genético (espaço); UMB do
código do Kin do dia na Matriz Sincrônica; UMB mestra de coordenação diária, e UMB diária
acumulada (por heptal).
Estejam atentos em que dimensão do tempo e esfera mental estão localizados os seus "x".
Considerem as seguintes designações:

Três seqüências horizontais:
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Linha superior, de um lado a outro, é a coroa noosférica - dimensões do tempo 1, 7 e 2
Linha mediana, de um lado a outro, é o horizonte do coração - dimensões do tempo 5, 9 e 6
Linha inferior, de um lado a outro, é o horizonte raiz - dimensões do tempo 3, 8, e 4
Três seqüências verticais:
À direita do gráfico: o corpo tridimensional do templo - dimensões do tempo 2, 6, e 4
À esquerda do gráfico: o corpo quadridimensional do destino - dimensões do tempo 1, 5 e 3
No centro: o corpo da quinta dimensão do esplendor - dimensões do tempo 7, 9 e 8
Desta forma, poderão ver quais aspectos de seus três corpos estão sendo ativados.
Isto nos remete a outra advertência: não aprenderão o Synchronotron negligenciando qualquer parte
de seus corpos ou de suas vidas. No sistema da ciência cósmica existem três corpos, como indicado
acima. Todos eles devem trabalhar e aprender juntos, principalmente, o corpo tridimensional do
templo e o quadridimensional do destino. A raiz precisa estar firmemente enraizada; o coração deve
ser ouvido, e todos os aspectos da noosfera devem ser cultivados, de forma holística equilibrada.
Isto facilitará a interpretação das UMBs e a verificação de quais são suas designações no Perceptor
Holomental, imprimindo-as no cérebro. Desta forma, manifestar-se-á a memnogênese - nascimento
do novo ser através da memória.

Os nove princípios coordenadores da Matriz 441
Para facilitar a memorização de cada uma das diagonais e trajetórias de unidade em cada dimensão
do tempo exterior (diagonais de unidade) e nas dimensões do tempo radial (trajetórias de unidade)
existe uma UMB de coordenação situada no centro de cada dimensão que são: 4, 11 e 18, verticais
interceptadas por 4, 11, e 18, horizontais. A unidade-mestra de coordenação das oito dimensões do
tempo é o ponto central - 441 - na 9ª dimensão do tempo interior, 7ª esfera mental.

As nove coordenadas das nove dimensões do tempo de 7x7 = 49 unidades
1. UMB 217: estabelece-o no poder da ressonância unitária de 7 (x31) como raiz do cubo cósmico elemento da mente; matriz radial Beta-Beta; 4ª dimensão do tempo, 3ª esfera mental; V18H18;
hemisfério cerebral esquerdo; primeira diagonal de unidade.
2. UMB 224: estabelece-o na oitava do padrão harmônico (8x28), através do poder cristalino de
7(x32). Agora você é o som celestial da consciência subliminar - campo de força Dum Duar; 6ª
dimensão do tempo, 6ª esfera mental; V18H11; trajetória horizontal, hemisfério cerebral esquerdo.
3. UMB 231: estabelece-o como o iniciado supremo (7x33) do poder da mente superior da ascensão
cósmica - elemento da mente; matriz radial Beta-Alfa; 2ª dimensão do tempo, 4ª esfera mental;
V18H4; segunda diagonal de unidade.
4. UMB 238: estabelece-o como um canal do alto comando descendente (7x34), em nome do
Conselho da Federação Intergaláctica – Runa Harmônica UR 87: O tempo-espaço unifica a
totalidade da vida galáctica; 7ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental; V11H4; trajetória vertical
descendente.
5. UMB 245: estabelece-o no poder da quinta força da esfera primária da criação cósmica (49x5) elemento da mente; matriz radial Alfa-Alfa; 1ª dimensão do tempo, 1ª esfera mental; V4H4; terceira
diagonal.
6. UMB 252: estabelece-o na freqüência sobrenatural da raiz do cubo da criação divina (7x36; 9x28;
21x12); a mente do superconsciente cósmico que tudo cria - campo de força da 5ª dimensão do
tempo Dum Kuali, 5ª esfera mental; V4H11; trajetória horizontal, hemisfério cerebral direito.
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7. UMB 259: estabelece-o como possuidor do poder do número e da sincronização cósmica (7x37),
elemento da mente; matriz radial Alfa-Beta; 3ª dimensão do tempo, 2ª esfera mental; V4H18; quarta
diagonal.
8. UMB 266: estabelece-o como artista do alto comando divino (7x19x2) em sua ascensão na
evolução cósmica, agora você é um mensageiro da Federação Intergaláctica; Runa Harmônica UR
96: A totalidade da arte galáctica dá forma à consciência cósmica; 8ª dimensão do tempo, 7ª esfera
mental; trajetória vertical ascendente.
9. UMB 441: estabelece-o no conhecimento super-mental e no poder do Conselho Supremo das
Assembléias Unificadas da Federação Intergaláctica, Ordem de Hunab’Ku 21; (7x63; 21²; 49x9);
Hiper-Plasma de Sírio B-52, elemento 113; 9ª dimensão do tempo, 7ª esfera mental, canal-núcleo da
11ª dimensão do cubo.
Localize estes pontos em seu cérebro. Medite sobre seus significados. Todo o propósito do
Synchronotron 441 é o estabelecimento de uma nova fundação cognitiva super-sensorial, a
articulação da linguagem telepática universal, a unificação e a elevação espiritual-mental de todos os
seres aos próximos níveis evolutivos.

Em Paz Universal,

Valum Votan
Instituto de Investigação Galáctica

Alfa 19 da Lua Galáctica do Falcão, Kin 218 - Espelho Planetário Branco, aniversário do 81º Giro
Galáctico do descobrimento da tumba de Pacal Votan.
Quinta Porta do Heptal: UMB 414, tempo-espaço; Estação do Iluminado.
Cubo 13, Caminhante do Céu - Profecia do Espaço
Sexto Anel do Mistério da Pedra - Reino do Sexto LHA, Incrível Vasto Céu Azul
Ano: Semente Auto-Existente Amarela, Kin 4
Preceito Rinri: "Não esqueça sua origem, nem negligencie o todo, a integridade".
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