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441, a Lei do Tempo e a descida da Super-Mente (Noosfera)
A revelação progressiva de uma grande, transcendente e luminosa realidade com as
simultâneas relatividades deste mundo que vemos e de outros que não vemos como
meio e material, condição e campo, então pareceria ser o significado do universo – já que
tem significado e objetivo, não se tratando de uma ilusão sem sentido, nem de um
acidente fortuito.
Sri Aurobindo: “A Vida Divina – O homem no Universo”, página 42

De onde vem o 441 e a que necessidade humana responde?
A Matriz 441 define um domínio imaginário, uma configuração de frequências que representam uma
realidade transcendente e luminosa, da qual devemos participar, para sermos ativados.
A necessidade da prova de uma realidade superior, além dos nossos atuais horizontes mentais,
justifica a revelação do Synchronotron 441.
Esta Matriz 441 não pertence ao conhecimento trivial, assim não há nenhuma razão para comprimí-la
ou fazê-la entrar no mundano. Se não fizerem um esforço para imprimir esta matiz, como um código
de memória no seu cérebro, então não estão se aplicando o suficiente. Para passar do consciente
ao super-consciente, da mente à super-mente, devem fazer um esforço que bem pode desarranjar
sua “consciência pragmática” comum. Através deste esforço para experimentar o 441 em seu nível,
estamos participando da mudança quântica, a necessária transformação da consciência para ir além
das limitações do mundo que está sucumbindo.
Quando entendermos completamente os 441 números em todas as suas inter-relações e múltiplas
possibilidades, em seu próprio nível dimensional (além da verbalização), então, ter-nos-emos
apoderado da linguagem ou padrão pelo qual a Segunda Criação é formulada: a criação por
telepatia.
Não é coerente esperar novos ensinamentos, antes de dominarem aquilo que já foi ensinado.
Como uma característica especial da Lei do Tempo, o Synchronotron 441 é um regime espiritual,
muito mais profundo que um exercício intelectual ou “sudoku” avançado. A Matriz 441 é nada menos
que a psico-fotografia da super-mente, a estrutura universal da qual se deriva a noosfera.
Para, verdadeiramente, compreender o 441 vocês precisam, como em qualquer disciplina espiritual
genuína, submeter a mente e todo o ser à Lei Superior. Não é possível dividir a vida em
compartimentos e ter apenas um pequeno cantinho para o Synchronotron, e algum lugar em sua
mente, com uma portinha, assim, quando desejarem, voltarão à mente ordinária e à vida costumeira.
Isto não tem sentido. Devem integrá-lo na vida diária e nas práticas sincrônicas da Lei do Tempo.
Devem usá-lo como base para se questionarem de como estão vivendo a vida. Por exemplo, podem
perguntar: Se a Matriz 441 é a base entre a comunicação cósmica e a consciência, sendo o caminho
para a próxima etapa de nossa evolução espiritual, não deveria haver mais espaço para ela em
nossa mente? O que existe em nossa atual forma de pensar, comparado com a natureza e as
implicações do Synchronotron, realmente é inútil? De qualquer maneira, quem está idealizando
meus pensamentos?
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Operar a Matriz 441 requer que um nível de consciência superior já esteja trabalhando. Se quiserem
participar deste processo, não podem ter a atual estreiteza mental, esperando para ver o que existe
ali para vocês. Devem abrir-se para ver e sentir todos os matizes sutis e as consciências internas dos
padrões diários de sincronia permitindo serem levados pelas dádivas das ondas da mente superior.
Somente quando conseguirem experimentar que “algo” está se encarregando do pensamento, e
sentirem a força de uma inteligência super-mental movendo suas mentes, poderão dizer que
começaram a entender o Synchronotron 441.
A mente - a super-mente - por trás do Synchronotron está buscando atletas espirituais e não um
clube de chá ou chistosos matemáticos. Conseguir dominar o programa com maestria, imprimir os
códigos em seus cérebros, correlacionar todas as matrizes no Perceptor Holomental, compreender
os códigos-mestres dos números 13, 7, 9, 21 e 27, etc., conforme define a nova estrutura de
consciência, de tal modo que, ao aparecer, por exemplo, o número 252, saberão, imediatamente que
estão experimentando uma frequência de coordenação da 5ª dimensão e da 5ª esfera mental - a
mente super-consciente. Se conseguirem tudo isso até 2012, também saberão que são seres
transformados e alguns dos médiuns de transferência que agora estão sendo procurados pelos
Mestres Galácticos. Denominamos “médium de transferência”, uma célula biopsiquica de natureza
terrestre, capaz de ter transferido para si, o potencial completo da super-mente. Acaso, não é esse o
vosso destino?

Auto-desenvolvimento e a Descida da Super-mente
A partir do primeiro dia do ano da Lua Harmônica, 26.7.2010, faltavam apenas 879 dias para
21.12.2012, e tanto o tempo quanto as crises estão se acelerando. Por esta razão foi solicitado à
Rainha Vermelha e a mim para, a partir do início do próximo ano solar galáctico seguinte, entraremos
em uma fase prolongada de auto-desenvolvimento até o encerramento do ciclo. Nossa fascinante
tarefa é aperfeiçoarmos os métodos para ativação da noosfera - a noogênese – a fim de
participarmos da descida da super-mente. É, precisamente, isto o que necessitamos para completar
o projeto da Noosfera ll - o Grande Experimento da Lei do Tempo.
A incumbência estabelecida é despertar a transformação da natureza atual da personalidade
humana em natureza divina da consciência cósmica. Esta não é uma tarefa simples, mas, com o
logro desta missão, transmitiremos os métodos e a essência da experiência àqueles que estão
preparados.
Para realizar este objetivo é necessário reduzir ao mínimo nossa participação no âmbito do discurso
humano – conferências, seminários, entrevistas, etc. Naturalmente, durante este período, além de
nossas práticas contemplativas, publicaremos informes referentes ao Synchronotron, completaremos
o volume 7 das Crônicas da História Cósmica e comunicaremos todas as informações relevantes
para a evolução espiritual, anterior a 2012. Principalmente, continuaremos promovendo o
desenvolvimento dos CREST13, inclusive a coordenação das práticas de sincronização necessárias
para criar a rede telepática planetária.
A decisão de enfocarmos, exclusivamente, os métodos da super-mente estava prevista há muito, e
era tão somente uma questão de tempo de entrarmos, totalmente, neste enfoque. Agora, estamos
nos dias finais, o colapso da velha ordem, a maximização das transformações da Terra, citados no
Alcorão como os “dias de Alá”.
O Livro de Daniel também contém referências sobre este período:
Daniel 2:9 - “Certamente preparais resposta mentirosa e perversa para proferirdes diante de mim,
entretanto passa o tempo”.
Daniel 1:21 - “E a transformação, o tempo e as estações”.
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Daniel 7:25 - (sobre o Anticristo) “Proferirás palavras contra o Altíssimo, e cuidarás de mudar os
tempos e a lei; e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e meio tempo”
(21.12.2012).
Também, preste atenção especial ao momento no qual não haverá mais que ”70 semanas para fazer
cessar a prevaricação...” (Daniel 9:24) Este ponto no tempo será o Kin 238 - Espelho 4, Kali 25 da
Lua Magnética, ano do Mago 6.
Todos preparamo-nos para este tempo e é por isso que estamos encarnados neste planeta. Agora,
precisamos regressar aos nossos lares. Onde quer que estejamos, devemos usar o tempo para
estudar e ver o que aprendemos, preparando-nos para as transformações finais da natureza terrena.
Não dêem por definitivo o que lhes foi dado, e ponham-se a estudar. Cultivem e pratiquem como se
suas vidas dependessem disso - pois, assim é!

Prática Diária especial Synchronotron 13:7
Esta prática está baseada na Roda 13:7 da Lei do Tempo do Synchronotron. Estabelece um ciclo
recorrente de 91 conjuntos de permutações baseadas nos recíprocos de 7 - 13 - 91, e demonstra o
poder recombinante do 27 como o meio de unificação, a constante e o 9 como o dissolvente
universal. Considere esta prática preparatória às demais práticas da ordem sincrônica 441.
A Fórmula de Código 13:7 são 91 conjuntos baseados nas combinações diárias das permutações
dos 13 tons da onda encantada e as 7 portas do heptal em sequência, onde os tons são
representados pelos fatores perfeitos recíprocos do 13 (076923, 153846, 230769, etc.) e as portas do
heptal pelos fatores recíprocos perfeitos do 7 (142857, 285714, etc.). Veja a tabela dos recíprocos,
no apêndice 1 deste boletim.
Nesta prática existem duas UMBs 441, diárias, derivadas destas duas frequências.
1. Frequência de Intervalo é a diferença entre o recíproco do tom e o recíproco da porta do
heptal, derivada da subtração do fator diário menor, do maior. O intervalo sempre será um
fator perfeito do recíproco de 91 (10989), e quando for dividido pelo múltiplo de 2961 mais
próximo, sempre produzirá uma diferença (valor 1.3.3.1) do fator de intervalo que é,
invariavelmente, um múltiplo de 27, portanto, uma constante 27. A UMB desta constante 27
sempre será um múltiplo de 9, o dissolvente universal.

Exemplo:
Kin 52 - Humano 13; 1ª Porta do Heptal; 1º Heptal da Lua Cristal do Coelho; ano Semente 4:
Tom 13 = 999 999 (076923 x 13) e 1ª Porta do Heptal = 142 857
999 999–142 857 = Frequência de Intervalo 857 142 = 1/91 (10989) x 78
9261 x 92 = 852012 (= múltiplo de 9261, mais próximo)
857142– 852012 = Valor 1.3.3.1 = 5130 (27 x190) = constante 27.
(5130–4851 (múltiplo de 441 mais próximo)
= Intervalo UMB 279 (9 x 31) = dissolvente universal 9

2. Frequência de Soma é derivada da soma dos recíprocos diários do tom e da porta do heptal.
A frequência de soma sempre é um múltiplo perfeito recíproco de 91, e quando é dividida pelo
múltiplo de 9261 mais próximo, sempre produzirá uma diferença (valor 1.3.3.1) do fator de
intervalo que é, invariavelmente, um múltiplo de 27, constante 27.
A UMB da Constante 27 sempre será um múltiplo de 9, o dissolvente universal.
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Exemplo:
Kin 52 - Humano 13; 1ª Porta do Heptal; 1º Heptal da Lua Cristal do Coelho; ano Semente 4:
Tom 13 = 999 999 e 1ª Porta do Heptal = 142 857
999999+142857 = Frequência de Soma 1142856
9261 x 123 = 1139103 (múltiplo de 9261 mais próximo)
1142856–1139103 = Valor 1.3.3.1 = 3753 = 27 x 139 (constante 27)
3753–3528 (múltiplo de 9261 mais próximo)
= Soma UMB 225 (9 x 25 ou 15²) = dissolvente universal 9.

Finalmente, podemos somar as duas UMBs para obter o IFT Composto que, se necessário, pode ser
reduzido a uma UMB Composta.
279 (=UMB de Intervalo) + 225 (UMB de Soma) = IFT Composto = 504 (7x72)
504–441 = UMB 63 (1/7 de 441).
Esta fórmula da natureza de uma equação da Lei do Tempo demonstra a relação integrada entre os
números 13 - 7 - 27 e 9, que estabelecem um código e a linguagem-núcleo na realidade eterna da
super-mente. Fazendo, diariamente, esta prática dos 91 conjuntos de permutações possíveis,
notarão a recorrência de certas frequências compostas, que constituem o código e a linguagemnúcleo da super-mente. Estudando estes códigos, começarão a sentir a comunicação destas
frequências de somas e de intervalos.
Destes valores básicos: 13 - 7 - 9 - 27 – 3, derivam-se os fatores compostos de 20 (13+7; 4x5), de 21
(7x3), de 441 e todos os outros valores-chaves, incluindo o 11, derivado do recíproco do 9
(0,111111), e o 9, que é o recíproco de 11 (0,090909), assim como o número 37 é o recíproco de 27.
“Estas são as revelações de Deus, que em verdade te recitamos. Deus jamais deseja injustiça para a
humanidade”. Alcorão 3:108
Pensamento Synchronotron para o dia: Olvide dirigir um BMW – preocupe-se somente com a
condução de uma UMB!
Agradeço a todas grandes “boas novas” e toda sorte de êxitos no estabelecimento da Rede de
Segurança Telepática na Terra!

Valum Votan
Alfa 5, Kin 56 - Guerreiro 4, Lua Cristal do Coelho; dia 313 do ano Semente 4; 2012-932

Tradução: PAN/Campinas - Ilse E. Dudeck - Kin 11
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Apêndice do Boletim Intergaláctico nº 4

Synchronotron Fatores do 13 e do 7
Com o propósito de levar adiante as práticas do 13:7, temos aqui o catálogo dos fatores recíprocos
do 13, dos 13 tons, e os fatores recíprocos do 7, das 7 portas do heptal.
Estes dois ciclos correspondem às 20 posições do Synchronotron, Roda da Lei do Tempo. A Roda é
fácil de construir, cada posição tem 18 graus (18X20= 360). Os 13 tons começam na parte superior e
continuam descendo em sentido anti-horário, pelo lado esquerdo. As frequências das 7 portas dos
heptais completam o ciclo no lado direito. Veja que estes conjuntos são ciclos numéricos perfeitos.
O recíproco de 13 trabalha com duas frequências, sendo ambas totalmente cíclicas. Estudem os
padrões.
Fatores recíprocos de 13, dos 13 tons
(0.076923)
Tom 1 = 076 923
Tom 2 = 153 846
Tom 3 = 230 769
Tom 4 = 307 692
Tom 5 = 384 615
Tom 6 = 461 538
Tom 7 = 538 461
Tom 8 = 615 384
Tom 9 = 692 307
Tom 10 = 769 230
Tom 11 = 846 153
Tom 12 = 923 076
Tom 13 = 999 999

Fatores recíprocos de 7, das 7 portas dos heptais
(0.142857)
Porta Heptal 1 = 142 857
Porta Heptal 2 = 285 714
Porta Heptal 3 = 428 571
Porta Heptal 4 = 571 428
Porta Heptal 5 = 714 285
Porta Heptal 6 = 857 142
Porta Heptal 7 = 999 999
Fator recíproco de 91 (1/91) = 10989 (=1.3.3.1 valor 1728, 12³ = BMU 405 = 27 X 15)
Veremo-nos na Matriz Telepática!
Boletim -Intergaláctico - Edição 4 - Página: 5

