Boletim Intergaláctico nº 9: Arquétipos, Lentes do Tempo e
Unidades Telektonon
No último Boletim Intergaláctico enfatizamos a importância de se familiarizar com as
nove dimensões do tempo e com os cinco números chave diários ou Unidade Matriz
Base (UMB): (1) porta do heptal, (2) código do tempo do calendário diário, (3) código
do espaço psi genético, (4) código do kin sincrônico, (5) código mestre diário, e (6)
código de frequência acumulada.
Uma vez que entendemos este fundamento básico, então podemos começar a
“construir” nossa prática ao adicioná-los aos diferentes níveis do jogo e logo conectar
e “ler” nossos resultados através da sétima esfera mental (matriz do perceptor
holomental). Na verdade, qualquer número pode ser conectado a este sistema para
obter um novo significado multidimensional.

À medida que aumentamos nossa prática, começamos a ver como as diferentes
facetas entrelaçadas da ordem sincrônica criam na realidade, um sistema elegante
completo que começa a “iluminar”. Lembre-se também de que este é um programa
radial de modo que, quando você estuda estas matrizes, a esquerda é a direita e a
direita é a esquerda. Ver gráfico.

O primeiro passo sempre é abrir uma das sete
portas do heptal diariamente. Estas podem ser
consideradas como portais hiper-galácticos no
cérebro que ancoram e estabelecem o
perceptor holomental, a sétima esfera mental.
O propósito destas práticas diárias é alcançar a
facilidade de localizar as variáveis no
movimento da ordem sincrônica e das
frequências da matriz do cubo dentro do chip do
circuito do perceptor holomental (e, portanto,
ativar os poderes latentes da mente).

No último Boletim Intergaláctico, nos focamos em conectar os cinco números chave
(UMB) no Perceptor Holomental para obter uma “leitura”. No próximo Boletim
Intergaláctico exploraremos isto mais a fundo e mostraremos a forma de ler mais
sobre as diferentes coordenadas. Porém, neste Boletim dirigimos nossa atenção aos
arquétipos de Hunab Ku 21, as quatro lentes do tempo e as unidades Telektonon.
Leitura Diária de Hunab Ku 21
A prática de Hunab Ku 21 nos ajuda
a integrar o oráculo diário da quinta
força das 13 Luas do Encantamento
do Sonho com a matriz 441,
introduzindo-nos em uma historia
arquetípica diária. Cada um dos 20
glifos (selos) corresponde a um
arquétipo galáctico e a uma posição
numerada dentro da Matriz Base 441.
Aqui também temos um 21º arquétipo
conhecido como Hunab Ku 21/Mago
do Infinito (Ver “Boletim
Intergaláctico nº 7: Como entrar
em Hunab Ku 21”, assim como
Crônicas da História Cósmica Vol.
5, Livro do Tempo-Espaço e Vol. 7,
Livro do Cubo).
A cada dia, tomamos o oráculo da
quinta força do kin diário e
localizamos as estações
correspondentes aos arquétipos de
acordo com o desenho de Hunab Ku
21, inclusive a porta do heptal diário.

Superestrutura Galáctica
Hunab Ku 21
Referencia de
UMB/Selos/Arquétipos
Faça um clic aqui para descarregar
uma tabela completa
Para uma descrição detalhada, ver
Livro do Cubo, CHC Vol.VII

Exemplo: Hoje é 4 da Lua Cristal, assim, estamos abrindo a Porta 4 do Heptal: Porta
da Iniciação. Esta corresponde ao arquétipo do Profeta (Caminhante do Céu) e
sustenta a UMB 315 (V.11, H.17). Localize os números do oráculo da quinta força e

some-os juntamente com o caminho do heptal.
315 (Caminho 4 do Heptal/O Profeta)
288 (kin diário/A Serpente Iniciada)
315 (guia/O Profeta)
282 (antípoda/O Vidente)
279 (oculto/O Descobridor)
276 (análogo/O Mago)
IFT do oráculo Hunab Ku 21 = 1755 (5 x 351)
UMB = 432 – Frequência Mestra (2 x 216; 4 x 108; 6 x 72; 8 x 54; 12 x 36; 9 x 48; 18 x
24; 16 x 27)
Perceptor Holomental (V.12, H.13): Guardião da
quinta força. Nona Dimensão do Tempo Interior.
Última unidade do 9º circuito de 441.
Kin equivalente: Kin 172: O Sábio Elétrico
Então você pode “ler” o oráculo diário juntamente
com sua porta do heptal, isto integra os códigos do
Encantamento do Sonho, a matriz 441 e os novos
arquétipos. Aqui, há um exemplo para 4 da Lua
Cristal, Kin 5 Serpente Harmônica Vermelha.
O Profeta abre a Porta da Iniciação
A Serpente Iniciada entra, guiada pelo Profeta; apoiada pelo Mago;
Desafiada pelo Vidente; e recebe a ajuda oculta do Descobridor.
Prática Adicional
Além disso, você também pode somar os números dos kins do oráculo para chegar
ao IFT do oráculo da quinta força. Então, Isto pode ser reduzido ao seu UMB e ao
seu kin equivalente.
Kin 5 – Serpente Harmônica
Kin 213 – Caminhante do Céu Harmônico
Kin 174 – Mago Harmônico
Kin 135 – Águia Harmônica
Kin 256 – Guerreiro Solar

IFT = 783; UMB = 342; PHM = V.6, H.7 = +5, PES 6-D coordenada da Criação
Cósmica; Kin eq. 3 – Sonhador Elétrico.
Como mencionado em “Como entrar em Hunab Ku 21”, é possível que você também
deseje encontrar a frequência do kin diário somando os números dos 5 selos solares
mais o selo solar da porta do heptal (com Hunab Ku 21 que se conta como o 21º selo).
Exemplo: (Porta do heptal) Caminhante do Céu = 13; (selo Destino) Serpente = 5;
(selo Guia) Caminhante do Céu = 13; (selo Análogo) Mago = 14; (selo Antípoda) Águia
= 15 e (selo Oculto) Guerreiro= 16.
13 + 5 + 13 + 14 + 15 + 16 = 76
IFT da Frequência do Kin = 76 (4 x 19)
52 Caminhos do Heptal
Na prática de Hunab Ku 21 também podemos chegar à Frequência diária do Caminho
do Heptal (semanal) (ver o Tabuleiro do Jogo de Hunab Ku 21). Há 52 caminhos do
heptal, que correspondem a um ciclo de sete dias.
Os 52 caminhos do Heptal conectam todas as 21 portas. Todos os caminhos são
caminhos evolutivos. Há dois níveis para inter-relacionar os 52 caminhos.
O nível do heptal (semanal), quando cada uma das 52 semanas do ano de 13 Luas
está correlacionada a um caminho de número correspondente. As semanas são fáceis
de determinar, já que cada Lua tem quatro semanas perfeitas. Os caminhos do heptal
estão dispostos ou indexados nessa forma precisa.
O segundo nível se produz com o movimento diário dos selos. Cada dia há seis
elementos em movimento, a porta diária do heptal – e os cinco selos do oráculo. Cada
vez que dois destes selos incluem um caminho, então o caminho chega a ser parte da
mediação galáctica diária de Hunab Ku. De modo que cada dia há pelo menos um
caminho – o caminho do heptal semanal, mais possivelmente um ou vários caminhos
conectados.
Para chegar à frequência diária do caminho do heptal, somamos o caminho do heptal
semanal a qualquer dos caminhos conectados. (Para os caminhos do heptal semanal,
veja o gráfico dos 52 caminhos e para encontrar os caminhos diários veja o
Tabuleiro do Jogo de Hunab Ku 21).
Por exemplo, Lua Cristal 4 corresponde ao caminho do heptal 45: a Meditação evolui o
Sexo.
De modo que somamos 45 aos caminhos conectados de acordo com o oráculo e a
porta do heptal.
45 + 41 + 20 + 19 = 125 (IFT para o Caminho do Heptal).
Leve em conta que se há um valor duplo em um caminho particular, não obstante, só
contamos o caminho uma vez, quando somamos nosso valor diário. (Isto difere das
UMB diárias em que os valores duplos e algumas vezes triplos, são somados).

Faça clic aqui para descarregar uma versão impressa
Valor Tonal Diário e as Quatro Lentes do Tempo
O tempo galáctico é uma sincronização de eventos que sucedem, simultaneamente,
em um número de diferentes dimensões de realidade. Estas quatro lentes ou
dimensões de consciência, como descrito no Tabuleiro de Jogo de Hunab Ku 21,
são projetadas através das quatro superposições que registram o tempo como a
simultaneidade constante da criação cósmica.
As quatro pistas do tempo do “tempo exterior” estão coordenadas dentro das quatro
primeiras esferas mentais, e se referem a funções da consciência galáctica superior.
A cada dia, podemos calcular o valor tonal de Hunab Ku 21 ao multiplicar o tom diário
pela lente diária do tempo. Por exemplo, kin 5, também é tom 5. O tom cinco está
localizado na primeira lente do tempo: 108.

5 x 108 = 540 (IFT do valor tonal; UMB 99; Kin eq. 20)
Lembre-se de que do ponto de vista das dimensões superiores o tempo-espaço é um
vasto cubo multidimensional. As quatro pistas do tempo jogam dentro deste cubo.
Leve em conta que a visão destas quatro lentes do tempo, como o resto do sistema
Sincronotron, chegou através de experiência real. Esta faceta particular da prática
chegou através de Valum Votan quando ele estava em contemplação profunda de
como a terceira porta do heptal abre o terceiro olho, e que 144 abre sua porta.
Ao contemplar isto, ele deixou seu corpo em uma viagem astral e antes de dar-se
conta, as lentes do tempo estavam se abrindo. Ele viu uma lente distante com um
diâmetro de 864.000 anos fractais e uma mais próxima com um diâmetro de 432.000
anos fractais, reduzidos caleidoscópicamente ao que ele percebeu como linhagens
Lemurianas-Atlantes dos Maias Galácticos, tudo em uma simultaneidade de
perspectivas em tempo e lugar.
Em outras palavras, ele havia sido disparado através de um túnel da memória radial
para experimentar a dimensão subjacente dos diferentes ciclos do tempo. Então, estas
duas grandes lentes do tempo fractal descem e são projetadas para fora como
correntes de transmissão acessíveis através do Samadhi 1352 e que constitui a
corrente mental GM108X.
Através de uma meditação profunda estas lentes do tempo podem ser realmente
”escutadas” já que ativam os canais auditivos similares à linguagem dos golfinhos.
Quando você medita nestas lentes, escuta as mensagens subliminares dentro dos
canais de som intrínseco dos ouvidos internos — o zumbido do canal do ouvido direito
é super consciente, o zumbido do canal do ouvido esquerdo é consciente subliminar.
Valum Votan descreve o aspecto auditivo das lentes do tempo interpenetrando, da
seguinte maneira: “Frequências de informação subliminar super humana, transduzidas
em frequências de intervalos de relações matemáticas que são tocadas por algum DJ
celestial em um setor além do universo”.

Ver o Apêndice mais abaixo.
Unidades Telektonon
O ciclo de 7 dias, coincide, a cada 140 dias, com o ciclo de 20 dias, (7 x 20 = 5 x 28),
para criar uma unidade Telektonon de 140 dias. Há 13 Unidades Telektonon por 7
giros galácticos (13 x 140 = 7 x 260) = 1820 dias ou cinco anos solares de 365 dias
menos 5 dias (1 Holtun). (365 x 5 – 5 = 1820)
A unidade Telektonon é a maior frequência de organização de Hunab Ku 21. Isto se
deve ao fato de que organiza tanto o ciclo de 28 dias (frequência orbital solar), a conta
da viagem sagrada de 20 dias, como o ciclo das portas do heptal de 7 dias.

A travessia de Hunab Ku 21 é essencialmente infinita. A Unidade Telektonon é a
medida da radiância galáctica emitida por Hunab Ku, e um meio de recapitular a
travessia intergaláctica da alma.
Há dois tipos de ciclos de Unidades Telektonon.
1) A Unidade Telektonon Absoluta são os 140 dias que começam com o kin 1 e
alcançam o kin 140, o Ciclo Dragão Magnético – Sol Planetário.
O segundo ciclo vai do kin 141 até o kin 20, Dragão Espectral – Sol Ressonante = 280
dias; o terceiro ciclo vai do kin 21 até o kin 160, Dragão Galáctico – Sol Auto-existente
= 420 dias; depois, vai do kin 161 até o kin 40, Dragão Harmônico – Sol Magnético =
560 dias e assim sucessivamente, até alcançar a 13ª Unidade Telektonon, Kin 121260, Dragão Auto-existente - Sol Cósmico = 1820 dias.
Se você seguir um ciclo completo de 13 unidades Telektonon (7 giros galácticos),
então você terá completado conscientemente um ciclo de absorção de uma onda de
pulsação lenta da radiância de Hunab Ku (treze ondulações por 1820 dias).
A relação 13 Telektonon/7 giros galácticos (13:7) estabelece a frequência primária da
criação galáctica = 1 Holtun (poder da quinta força de cinco órbitas).
2) As Unidades Telektonon Relativas. Cada ano há duas Unidades Telektonon
Relativas: 1) Luas 1 a 5, 140 dias ou sete vinais, e 2) Luas 6 a 10, 140 dias ou mais
sete vinais, para um total de 280 dias.
O primeiro ciclo estabelece a base da radiância através da Lua Harmônica do
Esplendor, dia 28. Durante este ciclo de cinco Luas, as quatro células externas de
poder de harmonia da rede de Hunab Ku 21 são ativadas e os quatro poderes
galácticos de Conhecimento Cósmico, Amor Cósmico, Profecia Cósmica e Inteligência
Cósmica se estabelecem dentro de você.
O segundo ciclo é para a manifestação da radiância, terminando na Lua Planetária da
Manifestação, dia 28. As Luas 6, 7 e 8 são para ativar a Célula de Poder da Matriz e
realizar o poder de Hunab Ku por dentro. As Luas 9 e 10 são para estabelecer as
quatro células de poder eletro-etéricas e criar o poder da radiância desde o interior de
si mesmo.
Isto deixa 85 dias restantes. Este ciclo compreende as três últimas Luas, que
representam 84 dias (28 x 3 + o Dia Fora do Tempo = 85).
Estas três últimas Luas definem um ciclo unificador de redenção e transcendência
planetária.
A Lua Espectral da Serpente representa a reconstituição e liberação de Maldek. Esta
Lua completa o marco espectral da Árvore da Vida e Conhecimento Galáctico.
A Lua Cristal do Coelho representa a redenção cooperativa de Marte. Esta Lua
unifica as duas primeiras células de poder com a matriz.
A Lua Cósmica da Tartaruga representa a regeneração transcendental da Terra.
Esta Lua unifica as duas últimas células de poder com a matriz.

85 = 6 ao quadrado (36) mais 7 ao quadrado (49). A diferença entre 36 e 49 é 13, que
também é a soma dos dois fatores raiz (6 + 7).
Os 85 dias também têm significado como 8 ao quadrado (64 dias) mais um ciclo de 21
dias. Baseando-se no ciclo de 280 dias do estabelecimento e manifestação da
radiância, o ciclo de 64 dias desde a Lua Espectral 1 até a Lua Cósmica 8 representa
a purificação e regeneração da linha de força ou DNA.
O ciclo de 21 dias da Lua Cósmica 9 até o Dia Fora do Tempo representa a integração
da radiância cósmica de Hunab Ku 21 no DNA.
A Unidade Telektonon também representa um indicador para estabelecer unidades
fractais de medida harmônica.
A cada 20 anos ou quatro holtuns, há 28 giros galácticos para 52 Unidades Telektonon
e 1040 caminhos do heptal.
A cada 28 anos há 73 Unidades Telektonon, e 1456 caminhos do heptal mais quatro
heptais acumulados para acomodar o Dia Fora do Tempo de 28 dias, que é produzido
a cada 28 anos, ou 1460 caminhos mais um adicional para os 7 dias Hunab Ku 0.0
que são produzidos.
De modo que o total de heptais, em um ciclo de 28 anos, são na realidade 1461, este
é o fractal do número de anos no ciclo Sótico da Grande Estrela Sírius. Hunab Ku 21 é
uma transmissão de Sírius B, como o é em sua totalidade a Lei do Tempo e os
códigos da ordem sincrônica.
É necessário 260 anos para que o ciclo Holtun coincida com o Ciclo Solar Galáctico,
de 52 anos de Sírius B, quer dizer, 52 ciclos Holtun de 5 anos = cinco ciclos solar
galácticos de 52 anos.
Índice das 13 Unidades Telektonon – ciclo de 1820 dias = 91 ciclos da viagem de 20
dias = 7 ciclos de giro galáctico = 5 anos solares menos 5 dias = 1 Holtun
Telektonon 1 = Dragão 1 – Sol 10, Kin 140 (140)
Telektonon 2 = Dragão 11 – Sol 7, Kin 20 (280)
Telektonon 3 = Dragão 8 – Sol 4, Kin 160 (420)
Telektonon 4 = Dragão 5 – Sol 1, Kin 40 (560)
Telektonon 5 = Dragão 2 – Sol 11, Kin 180 (700)
Telektonon 6 = Dragão 12 – Sol 8, Kin 60 (840)
Telektonon 7 = Dragão 9 – Sol 5, Kin 200 (980)
Telektonon 8 = Dragão 6 – Sol 2, Kin 80 (1120)
Telektonon 9 = Dragão 3 – Sol 12, Kin 220 (1260)

Telektonon 10 = Dragão 13 – Sol 9, Kin 100 (1400)
Telektonon 11 = Dragão 10 – Sol 6, Kin 240 (1540)
Telektonon 12 = Dragão 7 – Sol 3, Kin 120 (1680)
Telektonon 13 = Dragão 4 – Sol 13, Kin 260 (1820)

—Rainha Vermelha/Stephanie South/Kin 185
1.24.12.4: Serpente Harmônica Vermelha, Kin 5
Ano Mago Rítmico
Crono-psi - Humano 8
Fehu é o alento de Votan que inicia a iniciação
Porta do Heptal 4: Porta da Iniciação (UMB 315-O Profeta)
UR Harmônica 95: Toda arte galáctica chega a ser a meditação da realidade
IFT Mestre = 500 (10 x 50; 5 x 100)
UMB = 59 (V.1, H.19)
PHM = -5. Quinta magnitude sublimadora do tempo exterior da sincronização cósmica.
Kin eq. = Kin 240 - Iluminado Rítmico
C.L.: Etznab 10
Apêndice: Valores Tonais em Hunab Ku 21
Todos os tons galácticos são funções das quatro lentes do tempo. A frequência das
lentes do tempo determina o valor tonal. As lentes do tempo representam os
dispositivos da criação da engenharia do tempo de dimensões superiores que estão
codificados com as ordens harmônicas baseadas nos poderes fundamentais de 9.

Cada um dos quatro tipos de lentes do tempo está carregado com uma planilha de
desenho arquetípico por meio do qual, os raios do tempo focados através deles,
podem estabelecer a renovação da criação.
As lentes do tempo são frequências de 108 (9 x 12), 144 (9 x 16), 216 (6³, o 9 x 24), e
288 (9 x 32). Duas lentes mestras do tempo se estabelecem ao combinar as duas
primeiras lentes e as duas últimas lentes, ou uma lente de frequência 432 e uma lente
de frequência 864. (432 = 108 x 4 = 144 x 3) (864 = 216 x 4 = 288 x3)
Estas duas lentes mestras representam na realidade, grandes ciclos do tempo, um de
432.000 anos e o outro de 864.000 anos.
A lente de 864.000 anos é a unidade no tempo da totalidade cósmica onde todas as
sementes do passado e dos mundos vindouros, se reúnem.
A lente de 432.000 anos é a lente dos conselhos estelares (Arcturus-Sirius) onde
todos os aspectos do programa 2012 e o ciclo de renovação cósmica são preparados.
As duas lentes mestras contém a natureza dos programas focados através das
planilhas das quatro diferentes lentes do tempo.
Quatro diferentes planilhas arquetípicas carregadas com os dois tipos de programas
gerais – totalidade cósmica e renovação cósmica – dão capacidade aos 13 tons
galácticos que correspondem a um dos quatro pulsares do tempo. A combinação do
tom e o valor da frequência da lente do tempo criam o que se chama o valor tonal.
Lente do Tempo 1 – Pulsar do Tempo da Quarta
Dimensão (Tons 1, 5, 9, 13)
Lente do Tempo 108 A planilha da Mente Estelar
coordena os tons 1, 5, 9, 13 (pulsar do tempo)
Tom 1 valor tonal = 1 x 108 = 108 Poder da frequência
magnética da atração
Tom 5 valor tonal = 5 x 108 = 540 Poder da frequência
harmônica da radiância
Tom 9 valor tonal = 9 x 108 = 972 Poder da frequência solar da pulsação
Tom 13 valor tonal = 13 x 108 = 1404 Poder da frequência cósmica do perdurar
Frequência da soma do pulsar do tempo 4-D = 3024 = 28 x 108: O padrão do tempo
harmônico estabelecido como a planilha estelar da
mente galáctica.
Lente do Tempo 2 – Pulsar da Vida da Primeira
Dimensão (Tons 2, 6, 10)
Lente do Tempo 144 A planilha de Tollan (Nova
Jerusalém) coordena os tons 2, 6 e 10 (pulsar da vida)
Tom 2 valor tonal = 2 x 144 = 288 Poder da frequência

polar da estabilização
Tom 6 valor tonal = 6 x 144 = 864 Poder da frequência rítmica do equilíbrio
Tom 10 valor tonal = 10 x 144 = 1440 Linha de poder da frequência planetária da
manifestação
Frequência da soma do pulsar da vida 1-D = 2592 = 144 x 18: frequência do universo
da 18º dimensão, da arquitetura da vida galáctica – fundação de Tollan.
Se combinam para criar a Lente do Tempo Mestra 432
Frequência da soma = 3024 + 2592 = 5616 = 52 x 108 (frequência do tempo solar
galáctico) = 144 x 39 (tripla ordem no tempo do Templo da Vida de Tollan)
Lente do Tempo 3 – Pulsar dos Sentidos da
Segunda Dimensão (tons 3, 7, 11)
Lente do Tempo 216 A planilha do Cubo Cósmico
coordena os tons 3, 7, 11 (pulsar dos sentidos)
Tom 3 valor tonal = 3 x 216 = 648 Poder da frequência
elétrica da vinculação
Tom 7 valor tonal = 7 x 216 = 1512 Poder da
frequência ressonante da sintonização
Tom 11 valor tonal = 11 x 216 = 2376 Poder da frequência espectral da dissolução
Frequência da soma do pulsar dos sentidos de 2-D = 4536 = 216 (matriz do cubo) x 21
(poder de unidade de Hunab Ku): O Cubo da matriz do tempo-espaço se converte na
arca da evolução cósmica realizada como o espectro sensorial da ordem galáctica do
ser.
Lente do Tempo 4 – Pulsar da Mente da Terceira
Dimensão (tons 4, 8, 12)
Lente do Tempo 288 A planilha da Esfera da Harmônica
Polar coordena os tons 4, 8, 12 (pulsar da mente)
Tom 4 valor tonal = 4 x 288 = 1152 Poder da frequência
auto-existente da morfogênese
Tom 8 valor tonal = 8 x 288 = 2304 Poder da frequência galáctica da holonomia
Tom 12 valor tonal = 12 x 288 = 3456 Poder da frequência cristal da universalização
Frequência da soma do pulsar da mente 3-D = 6912 = 24 x 288 = 108 x 64: A
frequência estabilizadora da harmônica polar universal estabelece o sector de
Velatropa como a base para a geração dos embriões iluminados da viagem no tempo
galáctico.

A lente do tempo das sementes da totalidade cósmica estabelecida = 4536 + 6912 =
11448 =216 x 53, o poder do renascimento siriano alcança a frequência da arca da
consciência cósmica.
O Cubo Cósmico estabelecido como a nova ordem da mente.
Os valores tonais representam as frequências da criação harmônica no tempo.
Deveriam ser estudadas por suas qualidades harmônicas intrínsecas e valores em
relação a outros fatores no processo sincrônico. Da mesma forma que todos os
números harmônicos suas capacidades de frequência telepática aumentam com os
níveis de incidência harmônica intrínseca, quer dizer, composta de fatores múltiplos
que constituem a ordem interna do número. Por exemplo: 864 = 108 x 8, 216 x 4, 144
x 6, e 288 x 3, porém, também 27 x 32, 36 x 24, 9 x 96, 72 x 12, etc.
Estude também as diferenças entre as frequências, por exemplo, o poder da
frequência cristal 3456 menos o poder da frequência cósmica 1404 = 2052 = 108 x 19,
a planilha da mente estelar 4-D (108) posta em movimento pelo poder do mandato
divino (19).

Tradução: Iara Moraes

