BOLETIM INTERGALÁCTICO DO
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÕES GALÁCTICAS
Edição nº 5
Synchronotron: Um Caminho de Regresso às Estrelas
Dedicado com eterna gratidão a Valum Votan
No centro do cubo, mais além dos universos físico e espiritual, a telepatia é a unificação
universal. O espaço está unificado pela telepatia e o tempo é a unificação da telepatia. Em
meio à densidade da encarnação física com suas inerentes e limitantes conceituações
condicionadas chamadas crenças, é praticamente impossível experimentar o tempo e o
espaço como os campos da unificação telepática. Por esta razão praticamos Synchronotron.
Valum Votan

Durante os últimos quatro anos e meio de sua vida, Valum Votan esteve imerso na Matriz do Cubo
441 que lhe foi revelado pela primeira vez em 2007, ano da Lua Magnética Vermelha, através de
um sonho no qual ouviu uma voz dizendo-lhe: “441 e seu índice de frequência telepática”. A
princípio parecia ser um número incomum, lembrança de um sonho ocorrido nas profundezas do
sono. Logo começou a traçar várias matrizes de 21x21 com diferentes disposições numéricas.
Prontamente descobriu que nelas estava contida uma profunda concentração de informações: um
revestimento superior de uma interpretação compreensiva das estruturas do conhecimento
interplanetário.
A primeira que estudou foi a Matriz do Tempo superposta à Matriz do Espaço. Percebeu que estas
matrizes juntas formavam um índice telepático do campo supremo de unificação universal do
tempo e o espaço que é gerado diretamente do centro do cubo.
Depois de várias Luas de trabalho com diferentes superposições das grades do Cubo 441,
incluindo quadrados, intervalos de quadrados e relações de frequência de tempo, descobriu que
estas revelavam o tempo-espaço em sua totalidade cósmica para ser um campo universal
unificado de frequências telepáticas e padrões de frequências entrelaçadas. Synchronotron é o
nome que ele deu a todo este sistema da Matriz do Cubo 441.
Algumas pessoas se perguntam o que o trabalho com estas matrizes de números aparentemente
obscuros têm a ver com sua vida cotidiana? Este Boletim Intergaláctico tenta elucidar esta
questão para ir tecendo em tempo real os acontecimento e experiências de vida dando uma nova
inspiração, idéias e maneiras de “ler” como estas funções e códigos aparecem em nossa vida
cotidiana. Exemplos “pessoais” foram citados unicamente para ilustrar como este sistema pode
ser usado na decodificação de sua própria vida. Se você for novato nisso, pode aprender as bases
do sistema no site: www.lawofrime.org/441cubematrix ou adquirindo o livro do Cubo - Crônicas da
História Cósmica Vol. 7 em: www.lawoftime.org/cube.
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Voltando ao Sonho
Valum Votan experimentou a iniciação do sonho 441 na madrugada do Kin 117 - Terra Cósmica
Vermelha = o primeiro dia da Lua Ressonante (ano da Lua Magnética), os sete dias perfeitos do
sinal da estrela Sírius B. Como o 13º selo da Onda Encantada da Serpente (maldequiana), a Terra
Cósmica - o poder da navegação cósmica - é a arca que navega de Maldek até a Terra através do
código 196 de Urano, que é o planeta associado à Terra, guiada pelo Dragão Cósmico que
significa o nascimento da memória netuniana. O Kin 117 (9x13) simboliza o código matemático
profético da profecia de Pacal Votan, a data da Conta Longa 9.13.0.0.0. Assim, no dia em que a
arca de Maldek foi revelada e restaurada, a matriz do conhecimento do tempo-espaço foi
regenerada.
O Kin 117 está no centro (V11H11) da Matriz do Tempo, na nona dimensão do tempo; o tempo
interior do núcleo cósmico universal. Deste centro emanam todos os códigos de tempo do
Sincronário 13 Luas. A nona dimensão do tempo também é a central de rádio do Perceptor
Holomental - a estação transmissora e receptora - a fonte de transmissão de todos os códigos
441. Isto também é conhecido como o espaço-mestre de armazenamento do Livro dos Registros
Akásicos Claros, o núcleo omnigaláctico da frequência GM108X. Este número 117 também é a
soma total dos três pontos centrais da matriz do tempo que são as três estruturas do corpo etéreo
da quarta dimensão (13+65+39 = 117). Isto ilustra a perfeição dos códigos 441 transmitidos
especificamente no Kin 117.
Somando os números dos cinco Kins do oráculo da quinta força do Kin 117, obteremos 911! A
Unidade Matriz Base (UMB) de 911 é 29 e o Kin Equivalente é o 131 - Macaco Magnético Azul, a
unidade Crono-Psi do nascimento de Valum Votan, Dali 15 da Lua Ressonante do Macaco
(24.1.1939).
E, se somamos a UMB 29+131 = 160 - Ahau 4, a data da Conta Longa que codifica 21.12.2012.
No Perceptor Holomental a UMB 29 (V1H13) é um dos quatro geradores de hiperplasma
localizado na sétima dimensão do tempo radial do campo de força GM108X.

As Sincronicidades de 11-9
Valum Votan partiu deste planeta no Kin 89 - Lua Espectral, selo 9, tom 11. Seu livro “O Tempo e
a Tecnosfera” (2001) foi escrito como resposta ao 11.9.2001, que declarou ser o principio do fim
do tempo artificial 12:60.
Calculando o 11.9.2001 (2.20) pelo sistema do Synchronotron, veremos que o Índice de
Frequência Telepática (IFT) é 1.767. A UMB é 3 e o Kin Equivalente é 207 - Mão Cristal Azul, o
Kin que codifica o encerramento do ciclo (21.12.2012) - Terra GK. Também leve em conta que
este ano o 11.9.2011 caiu no Kin 1 - Dragão 1, que na Conta Longa foi Kin 213 - Caminhante do
Céu Harmônico Vermelho, a Torre de Comando Marciana. O Kin 213 também codificou o último
dia Fora-do-Tempo (25.7.2011).
Algumas semanas antes do Dia Fora-do-Tempo houve um artigo nos jornais dizendo que Barack
Obama - Caminhante do Céu 4 (marciano) - planeja explorar as profundezas do espaço com a
atenção voltada para Marte. Pediu à NASA e a outras agências espaciais: “explorar Marte, sondar
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a atmosfera do Sol, construir um telescópio melhor que Hubble, visitar os asteróides e encontrar
novos métodos de propulsão para que o homem explore o espaço profundo”. Disse esperar que,
em meados da década de 2030, sejamos capazes de enviar humanos à órbita de Marte e que
estes regressem sãos e salvos à Terra.
Continuando com o tema 11.9, o Kin Equivalente do IFT de nascimento de Valum Votan é o 251 Macaco 4 e o Kin Equivalente do nascimento da Rainha Vermelha é o Kin 11 - Macaco 11. Estes
números de Kin são o primeiro e o último Selo do Macaco (Arquétipo Ilusionista) no Módulo
Harmônico - Tzolkin. Também codificam o 11-9, tal como as Torres Gêmeas foram inauguradas
no Kin 11 (1973) e destruídas 28 anos depois no Kin 251 (2001) simbolizando a destruição do
tempo artificial 12:60 e a consolidação do tempo 13:20.
No livro “O Tempo e a Tecnosfera”, José Arguelles/V.Votan escreveu: “a destruição das torres
gêmeas representa o colapso do tempo artificial, porque o novo paradigma deve partir da
redefinição completa do tempo. A conclusão exitosa da transição biosfera-noosfera é o triunfo da
ordem sincrônica, a elevação consciente da Terra para uma frequência cósmica do tempo
quadridimensional”.
Também levem em conta que em 11.9.2011, Kin 1, o IFT foi 650; a UMB 209 e o Kin Equivalente
foi Kin 130, localizado no centro do Tzolkin. Naquele dia eu trabalhava em algumas outras datas e
me surpreendi constatando que exatamente o mesmo IFT 650 ocorreu em 6.6.2000, Kin 49, dia
da minha primeira iniciação em Palenque, a noite em que nosso grupo viu uma frota de ÓVNIS e
uma grande Nave Mãe. Esta poderosa aparição se produziu no dia anterior à minha primeira visita
ao Templo das Inscrições e ao Templo Xlll (tumba da Rainha Vermelha) no Kin 50, em Seli 9 da
Lua Cristal. 650+650 = 1300.
“Synchronotron é uma transmissão viva. Examinamos o número e recebemos
retroalimentação. Sempre estamos operando em um sistema superior de ondas de
frequência telepática que estão codificadas matematicamente. Alguém esta tentando
aproximar-se de nós e se comunicar. A noosfera constantemente está sendo saturada
com frequências dos Conselhos Superiores. Estas frequências estão sendo dirigidas
conscientemente ao nosso planeta com diferentes tipos de informação que são, em
realidade, as instruções de preparação para 2012-2013”.
Valum Votan

e... uma nota de sincronicidade em tempo real. Dia 22 da Lua Lunar
De madrugada eu escrevia este texto sob a vigilância oculta do Kin 3, quando ouvi a voz de Valum
Votan em minha mente dizendo: “Saia e olhe a lua”. Assim que sai vi o que parecia ser uma frota
de naves por cima da casa - esferas brancas atravessavam ziguezagueando pelo céu noturno.
Fiquei paralisada. Em seguida, aparentemente do nada, apareceu uma nave etérea oval que se
materializava e desmaterializava em diferentes pontos do céu, e irradiava as inconfundíveis cores:
azul e vermelho. Em certo momento parecia muito próxima como se aterrissasse, ainda que não
houvesse lugar entre as árvores. Meu corpo estava eletrizado, cheio de energia e permaneci
desperta toda a noite.
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A mensagem recebida foi: “Somente existe unidade. Não estamos sós. Não existe um número
isolado. Somos seres paralelos à espera de nos reconhecermos e nos mantermos mutuamente
informados no plano telepático sobre as notícias reais do universo”.
Sentia-me sumamente reconfortada por esta experiência, que me dava a confirmação adicional do
grande programa interplanetário do qual todos fazemos parte. No dia seguinte, “googleando” para
ver se houve avistamentos nas redondezas, tinha sido postado um vídeo exatamente sobre as
esferas que eu vira. E pensar que este avistamento ocorreu justamente depois de eu estar
elaborando os códigos numéricos do 441. A data gregoriana era 13.9.2011 e 9x13 = 117.
Espero que esta seja uma inspiração para que todos continuem praticando o Synchronotron e a
ordem sincrônica. Esta não foi uma mensagem somente para mim, mas também para você que
está lendo estas palavras, de modo que possa sentir a verdade deste caminho que conduz às
estrelas!
Também em 11.9.2011 o tão falado cometa Elenin alcançou seu periélio (maior aproximação do
Sol). Supostamente o cometa Elenin foi descoberto pelo astrônomo russo Leonid Elenin, em
10.12.2010, dois anos e 11 dias antes de 21.12.2012 e, exatamente, há 11 anos da data do
descobrimento da Lei do Tempo. Algumas pessoas acham que Leonid Elenin é apenas um código
e que o cometa Elenin tem algo a ver com o 11.9, pois “Elenin” lido ao contrário é
NIN(e)ELE(vem). Informaram que o cometa Elenin saiu da Constelação de Leão (é interessante
lembrar que no dia Fora-do-Tempo, Kin 213 – Caminhante do Céu Harmônico Vermelho, uma
estrela da Constelação de Leo foi, oficialmente, denominada de José Arguelles).
Em 2004 houve a estréia do filme “Impacto Profundo” que versa sobre um cometa chamado ELE,
descoberto por um menino de nome Leo, que estava a ponto de se chocar com a Terra. Mas esta
é uma informação totalmente diferente.
A máxima aproximação do cometa Elenin da Terra será em 16.10.2011, que é Limi 27 da Lua
Elétrica, Kin 36 - Guerreiro Planetário. 36 = 6² e o quarto poder do tempo (4x9), o número
sagrado da Nova Jerusalém. A unidade Crono Psi deste dia será o Kin 218 - Espelho 10, abertura
da tumba de Pacal Votan e este dia marca o 207º da passagem de Valum Votan. Kin 207 - Mão
12 será o dia 21.12.2012.

A Percepção do tempo-espaço
O índice telepático-mestre 441 (21²) em si é uma linguagem para a qual as cordas
vocais são insuficientes. Esta linguagem se expressa como uma geometria visual na
qual todas as referências são expressas por diferentes relações de números inteiros e
proporcionais, assim como de quadrados de números e diferenças de intervalos.
Valum Votan

O avistamento dos ÓVNIS foi uma confirmação da geometria visual das matrizes interpenetrando
o tempo-espaço interplanetário. Também lembra que, em nosso planeta, o sistema numérico
existente pertence aos diferentes padrões de medida de tempo, espaço, massa, volume, etc.
Esses padrões são específicos do tempo-espaço do planeta, porém também estão representados
por números de frequências telepáticas nas matrizes 441, em cujo estudo é importante suspender
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as percepções de tempo-espaço terrestres e sintonizar as matrizes em seu nível (o que nos
informará se nossa mente está suficientemente clara). Por esta razão é importante fazer uma
pequena meditação antes de trabalhar com estes códigos para tocar a energia e esvaziar a
mente. Quando estamos centrados é mais fácil assumir o poder da telepatia.
Estes códigos são universalmente aplicáveis, por isso demonstram os princípios da ordem
telepática de comunicação. O esforço para estudar e compreender este sistema aumenta nossa
energia cerebral e expande nosso nível de consciência-contínua que ativa a telepatia e os
poderes paranormais.

Supernova 2011
“A emissão de qualidades radiativas térmico-lumínicas resplandecentes na excitação
de uma supernova é função correlata de um elevado programa meditativo da
Federação Galáctica, que está coordenado pelo projeto-piloto angélico da inteligência
evoluída originalmente pela massa estelar na sua trajetória para tornar-se uma
supernova”.
Dinâmicas do Tempo, 18.1

A supernova 2011 foi descoberta em 24.8.2011, Kin 243 - Noite Solar Azul. Observe também que
a recente grande erupção solar 1283, que começou em 9.8.2011, na contagem regressiva de 500
dias para 21.12.2012, e se reduz ao Kin Equivalente 243 (1283–1040 = 243). Informou-se que
esta Supernova foi mais poderosa que 2,6 milhões de sois. O título do jornal local foi: “Supernova
deslumbra os cientistas”, e diz: “Os astrônomos da Califórnia encontraram a Supernova mais
brilhante e próxima desse tipo em 25 anos...” 25 anos! Isto significa que a última supernova foi a
1987A.
Valum Votan escreveu muito sobre esta supernova, que ele chamou de “Supernova 1987A
Quetzalcoatl”, e que se tornou visível justamente antes da Convergência Harmônica que encerrou
a profecia (dos 13 Céus e 9 Infernos) de Quetzalcoatl, abrindo o ciclo de 26 anos até 2013. Por
isto ele sentia que era um aviso cósmico dizendo: “preste atenção”. A Supernova 1987A produziu
um anel supostamente formado 20.000 anos antes de sua explosão e tinha um ano luz de
diâmetro. Em 1987, justamente antes da Convergência Harmônica, o núcleo da supernova
começou a explodir. Em 1997 as explosões incendiaram o anel e em 2007 parecia que este
estava totalmente incendiado. Parecia um colar de pérolas cósmicas! Os cientistas dizem que a
supernova é a etapa final de uma estrela. Isto parece ser o destino de toda estrela.
Muitas vezes Valum Votan usava, para a experiência que chamou de “ópticas”, geometrias visuais
coloridas que pareciam se estender a outros universos, que ele achava ser tanto uma função do
Pulsar Vela, ativado pela Supernova 1987A, como pela coordenação de estratégias de Sírius. Ele
percebeu que o cubo 441 é a matriz de informação que coordena a atividade da 1987A. Percebia,
também, que nosso Sol, Kinich Ahau - Velatropa 24 - está a caminho de se converter em uma
supernova. Do ponto de vista quadridimensional a supernova representa a consecução de um
estado de iluminação profunda.
A recente Supernova 2011 está localizada a 21 milhões de anos luz da Terra, (o que é perto) na
galáxia espiral na constelação da Ursa Maior ou Grande Carro. Alcançou seu apogeu em algum
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momento próximo a 12 de setembro, e disseram que era de cor azulada, em cima à esquerda de
duas estrelas do braço do Grande Carro. Dentre milhões de estrelas da galáxia, disseram que ela
eclipsava todas! É interessante que em 9 de setembro (Kin 259 - Tormenta Cristal Azul, com o Kin
31 como Crono Psi), ocorreu um apagão de energia como nunca antes visto na Califórnia e em
parte do Arizona, Baixa Califórnia e México.
A supernova 2011 foi descoberta por Peter Nugent, cientista-chefe da Universidade de Berkeley (o
domicílio de Ivan, irmão gêmeo de V.Votan, Kin 11). Nugent disse: “O estampido da explosão de
uma supernova é igual a uma bomba termonuclear e lança matéria em todas as direções a
aproximadamente um décimo da velocidade da luz. Uma supernova forma os componenteschaves para outras estrelas e planetas.
No livro “A Sonda de Arcturus”, José Arguelles descreve uma supernova da seguinte maneira:
“Uma supernova, como recordarão, é, na realidade, um mestre estelar e um sistema
estelar inteiro alcançando a iluminação de uma dimensão superior. Devido à
supernova 1987A, com contagem regressiva de 26 anos para 2012, o notório feixe do
tempo 12:60 foi eclipsado e está sendo agora reabsorvido para o feixe do sexto binário
reativado. Liberados da influência do feixe do tempo 12:60 em 1987, luminosos
engramas de sexta dimensão do diálogo entre Memnosis e Lúcifer começaram a
inundar o hólon da Nave do Tempo. Este foi o começo da segunda etapa da
intervenção interdimensional”.
Se a supernova de 1987 foi a segunda etapa da intervenção interdimensional, então devemos
estar muito próximos do evento final.

Encerrador do Ciclo como um Código
Nas frequências telepáticas radiais não existem números isolados. Eles sempre estão
em relação radiante com outros números, e sempre estabelecem as frequências
harmônicas de variadas ordens. Esta é a natureza da telepatia. As matrizes 441
ensinar-lhe-ão este princípio no nível em que você o entenda.
Valum Votan

Através de práticas com a Matriz do Cubo 441, estamos construindo uma ponte e estendendo a
mão às civilizações telepáticas que já vivem com plena consciência deste programa telepático
radial interplanetário.
Quando observamos a data da partida de Valum Votan, 23.3.2011 - Gama 17 da Lua Solar do
Jaguar - IFT 1206, UMB 324, Kin 166. 1206 = 2x603. Ano de 603 DA foi o nascimento de Pacal
Votan. E a maioria dos pesquisadores concorda que a data do nascimento de Pacal foi em
24.3.603 DA. No Alcorão a Sura 12 se intitula “José”, e a Sura 12:06 diz: “Teu Senhor ti tem
abençoado e ti tem dado boas notícias através do sonho. Ele tem intensificado Suas bênçãos
sobre ti... Teu Senhor é Onisciente, O mais sábio”.
O IFT da soma dos números dos Kins do oráculo da 5ª força do ano Lua Harmônica Vermelha é
627, cujo inverso é 726 (7.26 é o Ano Novo 13 Luas = 26.7). O IFT da soma dos números dos
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Kins do oráculo da 5ª força do Kin 11 é 541; UMB 100 e Kin Equivalente 21, código do Cubo.
100+21 = 121 - Dragão auto-existente. Esta é a Assinatura Galáctica da autorealização de Valum
Votan em seu 58º aniversário, como também o descobrimento da Lei do Tempo (1989). O Dragão
corresponde a Netuno que tem o poder da memória, portanto o Dragão 4 tem o poder da memória
auto-existente.
No giro galáctico de 260 dias de sua partida, o Kin 89, cairá em Gama 24 da Lua Harmônica do
Pavão (8.12.2011), 31º aniversário do assassinato de John Lennon, que ocorreu no Kin 214,
Mago 6, portador deste ano. E naturalmente, V.Votan estava vivendo o Kin 31 no momento de sua
partida. John Lennon era Kin 114 - Mago 10 (o número de suras do Alcorão). Kin 114 também foi
a data em que o filme 2012 estreou nos cinemas, em 13.11.2009. Mago é o selo de Maldek Solar
Profético, o planeta destruído que precisa ser redimido. Observe também que o Crono Psi de
Gama 24 da Lua Harmônica é Kin 184. Valum Votan fez sua passagem no ano 5124º do ciclo
histórico de 5125 anos. O Kin Equivalente de 5124 é o 184.
Logicamente que 441 é o contrário de 144. O 144º dia da partida de V. Votan caiu no Kin 233 Caminhante do Céu 12 (outro selo de Marte), que ocorreu em Limi 20 da Lua Magnética 14.8.2011 com o Crono Psi Águia 2 (RV - Rainha Vermelha 2011) e na Conta Longa foi Kin 185 Serpente 3. Caminhante do Céu Cristal Vermelho também é a Assinatura Galáctica da data da
cremação do seu mestre Chögyam Trumpa Rinpoche, assim como o Kin da morte de John F.
Kennedy (22.11.63) e de Michael Jackson (25.6.2009). Observe que o último ano completo de sua
vida V.Votan estava no Kin 186 - Enlaçador de Mundos Auto-existente Branco (Marte). Esta é a
mesma Assinatura Galáctica de Yoko Ono (esposa de John Lennon) e Jackie Onassis (esposa de
John F. Kennedy).
Quarenta e cinco anos depois do assassinato de John F. Kennedy, em 22.11.2008, Kin 18 Espelho Harmônico Branco, da Lua Harmônica do Pavão, Michael Jackson (Kin 143 - Noite
Cósmica Azul) converteu-se ao Islã com a confissão formal da shahada: “la illaha illa Allá wa anna
Muhammad-urrasul-allah” (Deus, não há Deus maior que Ele, e Maomé é Seu profeta”). Entre os
presentes se encontrava Yusuf Islam (Cat Stevens). Observe, também, que o Kin 18 - Espelho
Harmônico é o Crono Psi do aniversário de Michael Jackson (29.8 - Sílio 7 da Lua Lunar).

V. Votan escreve sobre Michael Jackson
Qual o significado de: depois de professar sua fé no aniversário de morte de J. F.
Kennedy, e com sua morte em Caminhante do Céu 12, Michael Jackson convocar a
mesma mesa redonda marciana como o fez John F. Kennedy em sua morte? A ampla
transmissão da homenagem póstuma aconteceu 12 dias depois, no Kin Serpente 11, o
sétimo sinal claro da tumba de Pacal Votan, e o símbolo supremo da dissolução do
planeta perdido Maldek. Esta codificação sincrônica indica alguma repetição da
história interplanetária de Maldek (Serpente) e Marte (Caminhante do Céu. Quem era,
em realidade, Michael Jackson?
Todavia, este sobrenatural super-star, super-humano foi preso, julgado e derrubado
pelos padrões humanos mais mesquinhos, humilhantes, criminosos e foi perseguido
até à morte pela imprensa implacável. Como poderiam as pessoas esperar que a
estrela mais fenomenal da história vivera e fora julgada pelas normas convencionais
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do homem comum? Foi o Rei do Pop e não era exagero. E suas constantes mudanças
de fisionomia não passavam de um reflexo de toda a nossa espécie agora submetida
a uma mutação em massa. Escuta “homem refletido no espelho”, trata-se de você e de
mim, assim como dele.
Agora que ele se foi, talvez a humanidade aprenda com o exemplo que ele deixou.
Mas, finalmente, o fato de sua última mudança: a conversão ao islamismo, que é o
mais revelador. Esta foi a atitude mais importante de um homem que gravou um álbum
chamado “História”. Para além da história está a sua canção “Dê graças a Alá”. Qual o
significado de o Rei do Pop morrer como um muçulmano? Se Michael Jackson
representou uma espécie de queda interplanetária, refletindo à humanidade tanto seu
amor como seus temores, foi sua conversão, então, um sinal do triunfo do Islã no final
do ciclo da história?
Assim, estas sincronicidades ocorreram no Caminhante do Céu 12, o mesmo Kin que o 144º dia
da partida de V. Votan. O dia seguinte, Sílio 21 da Lua Magnética, Kin 234 - Mago 13 (Assinatura
Galáctica de Carl Jung) marcou o 139º aniversário solar de Sri Aurobindo, Kin 199. Observe que
Mevlana Bulent Corak (também Kin 199), canal turco do Livro do Conhecimento, nasceu um giro
de 52 anos depois, porque estava vivendo o mesmo ciclo que Sri Aurobindo. A data de
nascimento de Sri Aurobindo foi 15.8.1872 (1872 é um fractal do ciclo da história de 1.872.000) e
a data de nascimento de Mevlana é 28.11.1924, Sílio 14 da Lua Harmônica (ver Crônicas da
História Cósmica, Vol. 4 - Livro da Iniciação).

Yogananda e a Sincronicidade
O Senhor está girando incontáveis toneladas de universos através do espaço por meio
de Sua vontade, a Vontade Divina. Não se veja como um débil mortal. Incríveis
quantidades de energia estão ocultas em seu cérebro - e dizes que estais cansado!
Yogananda

O universo existe em mútua reciprocidade com ele mesmo em todas as suas partes.
Cada parte está em reciprocidade equitativa com qualquer outra parte. Esta é a
realidade supermental e a natureza do universo. Esta reciprocidade mútua é
intrinsecamente radial em todos seus aspectos e pode ser percebida em forma de
cubo. O cubo inclui o universo como o conhecemos, e está dentro de cada
componente de radiação da ordem universal. Isto é devido ao fato de o cubo estar
além dos limites da evolução material e espiritual.
Valum Votan

Esta reciprocidade mental do universo radial pode ser demonstrada de diferentes maneiras. Um
exemplo disso aconteceu em 2009, no final do ano Tormenta Elétrica. Entre uma viagem e outra,
V.Votan e eu estávamos fazendo um retiro de sete dias em Venice Beach, Califórnia. Alojamo-nos
em uma pequena cabana na praia onde ele elaborou um roteiro do que apresentaria no Seminário
do Synchronotron em Cisternino, Itália, algumas Luas mais tarde. Em Seli 23 da Lua Cósmica, Kin
257 - Terra Planetária, fomos dar uma longa caminhada na praia de Santa Mônica, onde V.Votan
teve uma visão de Paramahansa Yogananda na qual ele realmente viu seu corpo etéreo na praia
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e recebeu várias mensagens telepáticas. No dia seguinte fomos a uma loja de livros espirituais,
onde ele encontrou o livro que foi apresentado por Yogananda “A Segunda Vinda de Cristo”. A
Assinatura Galáctica de Yogananda é Kin 102 - Vento Espectral Branco (data de nascimento
Gama 24 da Lua Rítmica - 5.1.1893). Descobrimos que ele faleceu em Dali 1 da Lua Solar
(7.3.1952), Kin 118, exatamente 100 dias antes do descobrimento da tumba de Pacal Votan. Em
2012, a data de nascimento de Yogananda cairá no Kin 117 - Terra Cósmica Vermelha .
O principal centro de autorealização de Yogananda não estava muito longe de Santa Mônica, ali
ele viveu e ensinou até sua morte. O IFT de sua partida é 1717. V. Votan deixou o planeta 59
anos e 16 dias depois de Yogananda. O Kin 59 é Tormenta Ressonante Azul, o portador do ano
2012-1013, que ocorrerá proximamente em Dali 22 da Lua Auto-existente (8.11.2011), quando
faltará exatamente um giro galáctico até o Ano Novo do Sincronário 13 Luas. Macaco 11 é a data
Conta Longa que codifica Dali 22 da Lua Auto-existente (8.11.2011).
O aniversário solar da partida de V. Votan em Gama 17 da Lua Solar será o Kin 194 - Mago
Cristal Branco, primeiro livro perdido das sete gerações e o Kin do descobrimento da tumba da
Rainha Vermelha (1994). Gama 17 da Lua Solar nos introduz no Vinal 13 - MAC: Encerrando a
parte equivocada e entrando em transe. A tumba de Pacal Votan foi fechada no terceiro dia da
Lua Ressonante, 12.1.2011, Kin 19 - Tormenta 6. Valum Votan partiu desta Terra 70 dias depois.
O número 70 faz parte de uma profecia de Daniel, que diz: Setenta semanas estão determinadas
sobre teu povo e sobre tua santa cidade, para terminar a prevaricação, por fim ao pecado, expiar
a iniqüidade, para trazer a justiça duradoura, selar a visão e a profecia, e ungir o Lugar mais
Sagrado. Daniel 9.24 (nota: 924 se reduz à UMB 42 e ao Kin Equivalente 144). 42 é um livro
importante da Bíblia e no Apocalipse existe uma referência a 42 meses específicos (1260 dias ou
três anos e meio), que será um momento de grande agitação no mundo até o regresso de Cristo.
Seli 16 da Lua Magnética, Kin 229 - Lua Galáctica Vermelha marcou 70 semanas até 21.12.2012,
unidade Crono Psi Kin 11 - Macaco Espectral e dia da grande erupção solar.
A comunicação telepática que V. Votan teve com Yogananda indicou e confirmou que estamos no
processo de gestação do advento da Consciência Crística. Se calcularmos a data de nascimento
de Yogananda pelo Synchronotron obteremos o IFT 1629, e se invertermos este número
obteremos 9261 que é 441x21, o plano das totalidades galácticas do Synchronotron.
Observe que desde o início do ciclo Novo Sírius 1, em 26.7.1987, até 21.12.2012 completar-se-á
um cubo de 21 + 13 dias.
9261 é 21x21 = 441x21, uma chave do código do tempo.
de 26.7.1987 a 26.7.2012 são 25 anos.
365x25 = 9125 (sem contar os sete dias Hunab’ku 0.0 dos anos bissextos.
de 26.7.2012 até 21.12.2012 são 149 dias.
9125+149 = 9274 ou 9261+13.
Em 21.12.2012, Kin 207 - Mão Cristal Azul, terão sido 9274 dias desde 26.7.1987, que foi Kin 34 Mago Galáctico Branco. Treze dias antes que se completem 9261 dias será Kin 194 - Mago Cristal
Branco. Se contarmos os 7 dias bissextos, a contagem cairia no Kin 201, que codifica a Lua Fora
do Tempo.
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Este é um exemplo de como o universo é autoconsciente, autocontido e pode ser agrupado, em
todas as suas permutações, dentro de uma matriz. Podemos acessar a esta compreensão e
refletir sobre a natureza universal total dentro da ordem.
Observe: cada número primo ou qualquer outra frequência faz parte de uma sequência de 21
ordens de 441 e cada unidade está situada na Matriz Base 441, estendendo-se como uma linha
de força telepática através das 21 ordens - 441 unidades base - 8820 unidades aumentadas, cada
linha de força é uma unidade coletiva 21 de uma criação de entidades pertencentes à ordem da
matriz original (daremos mais detalhes sobre este tema em boletins posteriores).

Concluiremos com as palavras de Valum Votan
Lembre: no estudo destes códigos, tome nota das somas dos pares radiais e as
somas dos quadrados, assim como a soma dos números acumulados e as diferenças
de intervalo. Os números representam categorias e relações puramente mentais. Este
é o vocabulário angélico.
Quando você se funde com o cubo, você está sintonizando a simetria cristal e a
simetria dos lados esquerdo e direito da expressão dinâmica da vida dentro de uma
fusão supermental, superconsciente e sobrenatural - ao lograr esta fusão você chega
a ser como um deus co-criador do universo. Isto é porque a criação se realiza por
meios telepáticos. Para chegar a ser genuinamente telepático você deve radializar a
sua consciência - cubar seu poder cerebral e elevar sua sensibilidade dentro de uma
percepção puramente holográfica da realidade. Isto é diferente de qualquer coisa que
você possa imaginar e requer, em primeiro lugar, que você se limpe dos programas
inferiores e siga lutando para superar todas as suas limitações de consciência.
441 é a ferramenta que simula o cubo da criação pelo qual você pode acessar a matriz
telepática da totalidade do tempo-espaço como sua própria base de superconsciência.
A ordem é deixar de se identificar com seu ego e radializar suas percepções em uma
totalidade compassiva. O cubo espera a elevação do seu espírito dentro de uma
consciência total de sua ordem operante. Através da compreensão das superposições
matemáticas da matriz do tempo-espaço do cubo 441 você está aumentando a sua
energia cerebral e, verdadeiramente, sintonizando a consciência supermental
sobrenatural. Esta é uma responsabilidade da qual não tem retorno.

Rainha Vermelha
NS1.24.2.24
Lua Lunar, Gama 24, Kin 5
Ano Mago Rítmico Branco

Traduzido por: PAN/Campinas, Kin 11 - Ilse Erda Dudeck
Boletim Intergaláctico - Edição Nº 5 - Página: 10

