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Quando entendemos a escala da mega crise, 
percebemos que não há nada que possa ser feito 

sobre o que está acontecendo num 
velho sistema de comportamentos e crenças. 

 

Não se pode parar uma mudança evolutiva que está 
codificada no todo dum processo do sistema de um 

planeta vivo como a Terra. 

 

A única resposta significativa para tal transição 
como a que está a ocorrer agora é para 

mudar nossa consciência para enfrentá-la. 

 

E esta é precisamente a receita 
que aumenta e afirma 

a vinda da 
Noosfera.” 

 

Dr. José Argüelles, Manifesto para a Noosfera 
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UM 

Onde Estamos No Tempo? 

 

Somente através da unificação de sua consciência, consegue escapar com sucesso aos 
desastres e catástrofes que agora estão pendentes. E tenha isto em mente: 

Consciência + unificação planetária = Noosfera. 

¾ Dr. José Argüelles, Manifesto para a Noosfera 

 

A última batalha que está sendo travada na Terra determina o destino da Raça Humana. 

Estamos num ponto de viragem de magnitude histórica superior a tudo que conhecemos em toda a nossa 
história. Estamos no Grande Desconhecido, onde o Passado e o Futuro estão  a  colidir. 

O mundo inteiro parece estar sob uma alucinação em massa ou sonho encantado, um legado de falsos 
cronogramas que foram transmitidos de geração em geração e que ainda ninguém foi capaz de alterar. 

A missão original da Fundação para a Lei do Tempo desenvolvida pelo Dr. José 
Argüelles/Valum Votan foi dotar o dia 21-12-2012 como uma mudança de consciência para que a Terra 
retornasse à sua ordem natural no encerramento do Grande Ciclo. Embora muitos tenham  
experimentado uma mudança de consciência, o mundo ainda se encontra  num  momento de aumento 
medo e caos. 

Passados oito anos (2020)  da data desta profecia. A Civilização Humana está 
cada vez mais desconectada da Natureza e escravizada a uma matriz mental inconsciente, governada pelo 
tempo artificial (12:60).  

Este mapa de visão de 9 anos foi inspirado pela urgência do Tempo que vivemos neste momento. Não 
nos podemos dar mais ao luxo de ficar inconscientes.  

Se está   a   ler  isto, tem um papel significativo ao lembrar as chaves para guiar a Nave do Tempo Terra 
para um futuro melhor. Estamos a ser chamados para retomar o volante e integrar os poderes de 
conhecimento, compaixão e ação. 

O primeiro passo é perceber que a raiz de nossa escravidão se origina inconscientemente ao seguir a 
frequência de tempo 12:60: calendário de 12 meses, relógio de 60 minutos. É uma matriz de controlo 
mental artificial que está sobreposta à matriz natural (13:20). 

Esta matriz artificial é mantida no lugar pelo calendário Gregoriano, um instrumento de controlo, que 
vigora há 438 anos (até 2020). O calendário Gregoriano é um  dispositivo inventado pelo Vaticano em 
1582. Constitui uma base integral e dogmática do domínio europeu-ocidental do mundo. 
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A mente actual do mundo transborda em formas de pensamento contraditórias, fragmentadas e 
desarmónicas, criando uma cacofonia catastrófica. Quem é dono do seu tempo, é dono sua mente 

Esta frequência 12:60 foi institucionalizada em todas as facetas de nossa sociedade e procura transformar 
os humanos em autómatos. A guerra e a violência foram tão enraizadas na nossa consciência que muitas 
pessoas pensam que é normal. 

Viver fora de sincronia com a Natureza e nossa Essência Divina, é a raiz das múltiplas crises e 
disfuncionalidade da nossa espécie neste momento. Esta desconexão resulta duma perda de visão 
colectiva, depressão, doença mental e física, confusão, desigualdade, perda de propósito, e crescente 
dissonância cognitiva. 

No Livro, No Tempo e na Tecnosfera, Dr. José Argüelles demonstra como o calendário Gregoriano é 
executado em ciclos de 28 anos: "... Se este ciclo de calendário Gregoriano de 28 anos (começando em 
2001) seguirem interruptos  até 2029, não se sabe ao certo o que restará da Biosfera. Mas há uma coisa 
da qual podemos ter certeza: o tempo artificial, linear tem de acabar". 

Ele prognosticou que a tecnosfera artificial vai eventualmente culminar na Noosfera, a esfera planetária 
do pensamento, e inteligência colectiva. 

A tecnosfera é a bainha artificial da tecnologia que emergiu da biosfera e agora permeia o Planeta. 
Quando a Noosfera se tornar totalmente consciente, ela vai invocar um novo campo de consciência com 
possibilidades ainda inimagináveis. 

A função-chave da Lei do Tempo é tornar consciente o que anteriormente estava Inconsciente. Todas as 
falsidades e sistemas de crenças desactualizados estão agora sendo expostos e trazidos à Luz da 
consciência. É a única maneira que a Noosfera da Nova Terra tem para se manifestar. 

A Noosfera é o primeiro estágio da civilização genuinamente cósmica na Terra. É o Despertar da Mente 
Planetária e do seu Sistema de Inteligência Interactivo inerentemente mágico. 

Este Mapa da Visão de nove anos descreve uma potencialidade do universo paralelo, onde sincronizamos 
com a Natureza e abrimos os nossos corações para o Amor Divino para que a nova criação maravilhosa 
possa emergir. 

Este Mapa de Visão leva-nos do Ano da Tormenta Lunar Azul ao Ano da Tormenta Planetária Azul (2020-
2029). É um esboço ou modelo áspero que serve como guia à medida que fazemos nosso caminho de um 
estágio de evolução para outro: a Noosfera. 

O primeiro passo para entrar na Noosfera é adoptar a atitude de que não importa o quão terrível nossa 
situação mundial actual possa parecer, tudo é sempre possível. 
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Em alguns rituais dos Hopi, o povo é avisado e é-lhe dado sinais  
para agir na preparação para a eliminação do velho mundo  

e emergir na nova criação do próximo mundo. 

 

Este conceito é aplicável à Noosfera 
|como um Ritual de Passagem Planetário 

 

¾ Manifesto para Noosfera 
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DOIS 

Quebrando Antigos Encantamentos dos Sonhos e 

Curando Traumas Antigos 

 

Se não mudarmos nossa consciência, nossa incapacidade de mudar  
trará a mudança que é necessária, por mais destrutiva  

que possa ser até os dias crenças  actuais 

¾ Valum Votan 

 

Nos próximos nove anos, vamos ver quantos dos traumas antigos podemos curar internamente e 
colectivamente. Fazemos isto primeiro, entendendo que os traumas antigos, em todos a suas formas, são 
um encantamento do tempo falso. 

Todos os traumas e programas de medo são 12:60 (artificialmente) gerados. Quando eles se tornam 
sistemas de crença colectiva, assumindo um plano inconsciente de histórias não resolvidas 
anteriormente. Vemos todos estes traumas não resolvidos acontecendo agora no cenário mundial. 

Nossa verdadeira essência é sempre pura e intocada. Ela é conhecida como o atman (sânscrito) - a  Alma 
na filosofia Hindu, o verdadeiro EU que está além da identificação com fenómenos, a essência de nossa 
alma. 

Mas para entender completamente isto, temos,  primeiro, que quebrar o encantamento do tempo falso 
em todas as suas formas fractalizadas. O que são esses Encantamentos? 

Os Encantamentos-chave estão embutidos em nossas percepções de sexo, morte, poder e dinheiro.  

Não há mudança efectiva ou activismo em relação às estruturas de autoridades externas sem trabalhos 
anteriores nos seus próprios sistemas internos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na 
identificação e curando o trauma antigo para que possamos sair do ciclo do tempo num Sonho mais 
brilhante. 

Diferentes aspectos da Lei do Tempo ajudam-nos a entender os antigos traumas e a ordená-los para curar, 
ou seja, a Profecia Telektonon de Pacal Votan. 

Esta profecia ajuda-nos a identificar mais profundamente esses diferentes erros cármicos e permite-nos 
analisar a situação do mundo a partir de uma perspectiva cósmica acima de toda a Terra. 
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O princípio do conhecimento antigo formulado como a Lei do Tempo e o Calendário das 13 Luas foi 
revivido através da Profecia Telektonon, que distingue quatro planetas que mantêm o carma a ser 
redimido: Maldek, Marte, Júpiter e Saturno. 

Marte (cultos com medo da morte) 

Maldek (crimes sexuais) 

Júpiter (falsa luz/poder abusado) 

Saturno (sistema monetário corrompido). Saturno = Um anel para governar todos eles.  

 

Marte: Medo da Morte 

Isto relaciona-se com toda a guerra e o terrorismo que precisam de ser transmutados em expressões 
criativas. Destruição nuclear. Radiação. Vírus. Pandemias. Violência. Agressão. Assassinato. Crime. 
Matança (incluindo animais), 

 

Maldek: Tabu Sexual 

Maldek refere-se à quinta órbita, que agora é o Cinturão de Asteroides. Ele contém o trauma dos crimes 
sexuais, tráfico. Pedofilia. Pornografia, etc. Também remonta a temas de "pecado original" e vergonha. 
Qualquer uso indevido e repressão do sexo como força vital sagrada leva à agressão e à guerra, bem como 
à necessidade de dominar e controlar. 

 

Júpiter: Falsa Espiritualidade/Abuso de Poder 

Falsas figuras religiosas, funcionários do governo, magnatas das Mídias e qualquer outra pessoa que 
controle ou manipule as mentes das massas. De acordo com a Lei do Tempo, a mente mundial pertence 
ao Vaticano através do calendário Gregoriano (ou seja, "quem possui seu tempo é dono de sua mente"). 
Como padrão civil global actual, o calendário Gregoriano é a base da globalização. 

 

Saturno: Materialismo/Ganância 

Materialismo. Ganância/Desigualdade. Economia. A elite 1%. Simbolizado pela filosofia do "tempo é 
dinheiro". O valor temporal do dinheiro é a pedra angular do capitalismo. Saturno em grego é Chronos ou 
deus do tempo. e a cidade de Roma era originalmente conhecida como Saturnia ou cidade de Saturno. 
Saturno também se relaciona com "Satanás" ou Lúcifer. 
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Estes quatro planetas e suas qualidades são os principais temas que a média divulga continuamente todos 
os dias. 

Neste sistema, Saturno governa Marte e Júpiter governa Maldek. 

O carma não resolvido dos planetas destruídos Maldek e Marte foi transferido para a Terra. Esta 
corrupção cármica tornou-se conhecida na Terra como falsa espiritualidade (Júpiter), e o poder de Maldek 
foi transformado em tabu sexual e abuso. 

A falsa espiritualidade (Júpiter) manipula o poder sexual (Maldek). 

Através do jogo-sombra das forças em Saturno e Júpiter, o poder da abundância foi corrompido na Terra 
em materialismo (Saturno), que se mantém, manipulando o medo da morte (Marte). 

Um exemplo disso são as companhias de seguros e farmacêuticas que manipulam o medo da morte 
(Marte) para alimentar o materialismo (Saturno). Isto também inclui falsas hierarquias de sacerdotes 
(Júpiter) que manipulam o tabu sexual (Maldek) para manter o poder sobre as pessoas. 

Dr. José Argüelles/Valum Votan, descobridor desta profecia, aponta que o colapso final da tecnosfera é 
também a guerra final entre sangue (biologia) e dinheiro (moeda). Isto-se como a colheita da força vital, 
ou seja, a moeda biológica. 

Neste momento somos chamados a reconhecer os erros do passado que levaram à destruição e opressão 
e a corrigir esses erros retomando o nosso poder. Isto envolve uma mudança colectiva para dentro e não 
para fora. 

A cada 28 dias das 13 Luas, usamos nosso amor e foco telepático para limpar esses traumas antigos. Um 
dos principais objetivos da profecia Telektonon é transformar o "Planeta Babilónia" de novo na totalidade 
divina, conhecida como o Cubo da Lei. Este, é um Cubo hiperdimensional da Criação, não confundir com 
o cubo de Saturno, etc. 

Em última análise, estamos aqui para quebrar o feitiço da percepção ilusória da Separação da Fonte. 
Somos chamados a activar uma nova frequência de consciência despertando corações e mentes num 
campo cósmico do Amor. Isto cria um efeito magnético cada vez maior na Grande Onda do Despertar na 
sua força de maré em direção ao Um. 

Quebramos velhos encantamentos de sonho, enfrentando e abraçando a nossa própria sombra e não 
cedendo a ódio ou negatividade. 

Os problemas sistémicos incorporados na frequência 12:60 só podem ser resolvidos transcendendo-os 
todos juntos e levantando a nossa consciência para a frequência do Novo e imaculado feixe. Temos a 
oportunidade, através duma atenção focada, de mudar a estação de rádio que está sendo transmitida 
para a Terra. 
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Observe o seguinte: 

O Ano da Lua Auto-Existente, 2023, marcará o 441º ano de uso do calendário Mundial Gregoriano. Este 
programa de tempo é a infraestrutura dessíncrona em que o nosso actual mundo opera. É através do 
Poder do Tempo que a Realidade e as percepções são manipuladas e controlado. "Quem é dono do seu 
tempo, é dono da sua Mente." 

Criado e implementado pelo Vaticano em 1582, o calendário Gregoriano, com sua carga de sistemas de 
crença, é um implante subconsciente que se tornou segunda natureza para quase toda a população 
humana. 

Subconsciente refere-se ao pensamento padrão. Toda a nossa perspectiva de realidade, que torna  as 
coisas reais ou não para nós, é a soma de padrões construídos no nosso cérebro que se reproduzem 
continuamente, como o Natal e o tempo de impostos. Isto é o que chamamos de realidade "consensual" 
= O Encantamento do Sonho. 

Do ponto de vista da Lei do Tempo, a realidade consensual é uma função de um tipo de pensamento 
erróneo que, na sua raiz cria uma percepção errada fundamental de não apenas quem e o que somos, 
mas o que a Terra é e o que estamos fazendo na Terra. 
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"Abrindo para a Noosfera,  

aproveitamo-nos das camadas  

de pensamento da civilização cósmica. 

 

A inteligência telepática altamente avançada  

comunicada através da Noosfera  

ressoa diferentes dimensões de significado 

 de acordo com códigos diários de sincronicidade; 

O mais fundamental deles é codificado como o Calendário de 13 Luas/28 dias.  

Ser sincronizado e conhecimento simultâneo  

são as principais qualidades e características da mudança 

 para a fase da evolução noosfera." 

 

¾ Dr. José Argüelles, Manifesto para a Noosfera 
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TRÊS 

Mayas Galácticos para Avatares da O.M.A. 

Matriz Original Alcançada 

Uma Visão do nosso Potencial 

 

Se está a ler esta visão de 9 anos, provavelmente está segurando uma chave para os Códigos da Luz 
Universal dos Mayas Galácticos. Estes códigos são desbloqueados através de um sistema de libertação de 
tempo baseados na ordem sincrónica. 

Os Mayas Galácticos referem-se àqueles que em todas as esferas da vida e tradições que realizaram (ou 
estão se esforçando para realizar) a Unidade da Mente Universal. Eles buscam a verdade e a harmonia 
em primeiro lugar. Estão unidos como Um, não pelo governo, mas por sintonia para a Ordem Universal 
interna. 

Os Mayas Galácticos são mestres do Tempo e da ilusão. Eles são os sonhadores secretos e co-criadores 
da Nova Terra. Eles são aqueles com mentes claras e flexíveis que não são preconceituosos pela opinião 
pública flutuante e influências externas. Eles são os únicos com corações compassivos e puros que 
transmutaram (ou estão trabalhando para transmutar) seus impulsos emocionais biopsíquicos e reactivos 
para servir uma Visão Superior. 

O Maya Galáctico entende o Planeta como uma nave do tempo auto-gerador. Eles são aqueles que 
voltaram do Futuro para limpar o passado e garantir que a humanidade é direcionada para uma linha do 
tempo mais ideal. 

A linha do tempo mais ideal é transcender todas as histórias anteriores e transmutar de volta para Luz 
todos os traumas antigos e matrizes de erro que ocorreram na Totalidade de todos os éons em todas as 
dimensões. 

Os Mayas Galácticos encarnaram para ajudar a "espiritualizar a matéria", e recuperar os inerente poderes 
superconscientes que perdemos quando o raio de frequência inferior nos atingiu. Alguns Avatares Mayas 
Galácticos operam noutros sistemas estelares, e alguns em cidades cristalinas abaixo do Terra. 

Através de um trabalho dedicado, o Maya Galáctico evolui para uma raça de Avatares: os Avatares de 
O.M.A.: Matriz Original Alcançada. Os Avatares da O.M.A. são aqueles que conseguiram se transfigurar 
no modelo de inocência original não inscrito para servir de todo o coração uma Missão Maior. 

Seus corações iluminam-se com o Grande Mistério enquanto viajam pelas dimensões num escudo 
impenetrável de um amor tão vasto que é incompreensível para seres terrenos. Eles usam sua Luz para 
iluminar corações e despertar mentes para o conhecimento das civilizações além da Terra. Sua própria 
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presença está radiante como o sol, fazendo com que a cultura galáctica de sementes floresça numa beleza 
ainda inimaginável. 

Os Avatares da O.M.A. estão conectados com uma rede de energias e consciência que tem sua base nos 
níveis cósmicos e se estende por todo o Universo multidimensional. 

Unindo-se à Mente Superior, os Avatares ganham acesso a facetas da tecnologia interior, permitindo-lhes 
pulsar para trás no tempo para o ponto de desvio primitivo. Este é o ponto de origem da fragmentação 
em múltiplas linhas temporais falsas, muitas das quais foram infiltradas  pela inteligência artificial. 

A Missão dos Avatares da O.M.A. é exemplificar o que os outros ainda não sabem. Eles podem optar por 
interagir, através de sintonia ressonante, com todas as formas de vida autoconscientes  em nossa galáxia, 
no Universo, e além. Um Universo é a gama de experiência definida pelo sensório de qualquer tipo de 
forma de vida. 

Utilizando a ressonância do sistema de interface cósmica Perceptor Holomental (Holomind Perceiver), os 
Avatares de O.M.A. conectam-se com memórias futuras que eram anteriormente desconhecidas. Eles 
pulsam de volta no Tempo e lembram-nos que todas as ferramentas foram dadas para o nosso avanço; 
só precisamos aplicá-las. Eles enviaram Valum Votan para nos trazer o conhecimento da ordem sincrónica 
e do Holomind Perceiver (Perceptor Holomental. Dizem-nos que telepatia, teletransporte, e viagens 
interplanetárias sem nave espacial são possíveis cultivando e activando o nosso Holon, ou corpo de luz 
avatar. 

Os Avatares da O.M.A. lembram-nos que há um modelo de estrela mestre incorporado no  estrutura 
matemática do Holomind Perceiver (Holomental). À medida que meditamos sobre ele, ele produz muitas 
realizações. 

Por exemplo, através da sintonia com a estrutura de informação telepática do Perceptor Holomental, 
percebemos que todas as histórias de criação são Uma História. Nós lembramo-nos da semeadura original 
na Terra e outros sistemas estelares. Temos acesso a todo o registo genético e histórias de todas as 
pessoas, lugares, coisas, na ao perceber que todo este banco de dados está conectado ao nosso corpo 
biológico. 

À medida que entrarmos ainda mais na consciência do Holomental, descobriremos novas tecnologias de 
acelerador de inteligência ocultas nas cavernas mais profundas do nosso ser. Estas tecnologias internas 
aumentarão nossas percepções extra-sensoriais activando nossas esferas mentais, restaurando nossa 
memória, e inserindo-nos em ondas mentais cada vez mais sublimes (habilidades de não-pensantes de 
ordem superior. 

A comunicação entre espécies será a norma e nos trará grande alegria por  lembrar nossa conexão, 
particularmente, com as baleias e golfinhos, que mantêm a memória de canções do futuro antigo da 
consciência planetária e transmissão Siriana. 

Os Avatares da O.M.A.  lembram-nos que a nossa missão é completar nosso próprio processo de 
transmutação, que resulta na transição da biosfera-noosfera, na elevação do consciente da Terra numa 
frequência multidimensional. 
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Neste ponto, a Terra será transformada num deslumbrante Centro de Educação Galáctica que serve de 
sede para conselhos estelares galácticos e Uniões Interdimensionais. A Terra manterá a sua soberania 
enquanto participa da comunidade intergaláctica. 

Isto é só o começo. 

A pergunta é 

 

Vais escolher 

activar teu Avatar interior 

e ser um co-criador da 

Nova Terra Multidimensional? 

Vais te desarmar, elevar acima da dualidade e tornar-se 

um Guerreiro do Arco-Íris Espectral do Amor? 

 

Os Avatares de  OMA aguardam a tua resposta 
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QUATRO 

Novidades Nesta Informação 

 

Aqui está um breve histórico: 

A realidade artificial está sendo cada vez mais sobreposta à Natureza. 

A Biosfera é a unidade soma de toda a vida na Natureza. A Noosfera é a mente planetária realizada. 

Bio é vida e Noo é mente. Em essência, a transição biosfera-noosfera também indica uma biomutação 
solar-galáctica. 

Entre a biosfera e a noosfera está a tecnosfera, a bainha artificial tecida ao redor do nosso planeta. 

Os efeitos da tecnosfera estão suplantando os processos orgânicos da biosfera com os totalmente 
industrializados, resultando num grave desequilíbrio na biosfera. A biologia está sendo substituída pelo 
silício. 

A Lei do Tempo define frequências de dois tempos, artificiais e naturais. O tempo artificial é definido pelo 
raio 12:60. O tempo natural é definido pelo raio 13:20. 

12:60 é a frequência da consciência linear mecanizada. 13:20 é a frequência da consciência radial e cíclica. 

A frequência 12:60 mantém-nos presos numa repetição de loops de tempo baseados no medo. Isso 
mantém-nos num estado de reactividade ao invés de reflexão. 

Esta frequência 12:60 é caracterizada pelo calendário de 12 meses, e hora de 60 minutos. Está fora da 
sincronia com a Natureza e com a nossa própria  Essência de Coração. 

12:60 é a frequência de divisão e conquista que mantém nosso Planeta sob controlo e  num estado 
perpétuo de conflito. Esta frequência mantém-nos escravos do ego e do serviço a nós mesmos, em vez 
de servir aos outros. 

Esta frequência representa consciência fragmentada. Essa fragmentação faz- nos perceber pessoas, 
lugares e coisas como separadas de nós mesmos. 

A frequência 13:20, em contraste, é a frequência natural do tempo. É a frequência da arte, beleza, amor 
e sincronicidade. 

Quando refletimos internamente, experimentamos a teia da unidade e da interconexão, a paz que 
ultrapassa a compreensão. Esta é a frequência 13:20. Reconhecemos todos os seres como nós mesmos. 
Percebemos que a história e a linhagem da raça humana não são o que nos foi dito. 

Este conhecimento de Tempo e Frequência remonta à descoberta da tumba de Pacal Votan sob uma 
pirâmide Maya na selva de Chiapas, México. 
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As descobertas do Dr. José Argüelles/Valum Votan baseiam-se no facto de que esta tumba foi selada por 
1.260 anos (692 -1952). Na Bíblia, fala de 42 meses; este é 1260 dias. 

Além disso, decorreram 1.320 anos desde a dedicação do túmulo em 692 até 2012, o Fechamento do 
Grande Ciclo. 

13:20 está codificada em nosso corpo através dos nossos 20 dedos, e 13 articulações principais: dois 
tornozelos, dois joelhos, dois quadris, dois cotovelos, dois pulsos, dois ombros e um pescoço. 

13:20 é a frequência da sincronicidade, unidade e integridade. É a frequência da Cultura Galáctica. Após 
essa descoberta, todo um corpo de conhecimento se desdobrou ao longo de um período de 20 anos, do 
Encantamento do Sonho ao Synchronotron. 

A seguir estão os fundamentos das muitas descobertas feitas pelo Dr. José Argüelles Valum Votan. Ele 
faleceu em 2011, 1.328 anos após o falecimento de Pacal Votan em 683 DC. Um sinal claro da profecia 
das 13 Luas e 28 dias. 

 

Tudo é um número, Deus é um número, Deus está em tudo.  

¾ Pacal Votan 

 

Veja o seu último livro Manifesto para a Noosfera. Para ver a história completa da sua vida veja Tempo, 
Sincronicidade e Mudança de Calendário, a Visionária Vida de José Argüelles. E muitas outras obras, veja 
a livraria Lei do Tempo:  

www.lawoftime.org/shop 
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CINCO 

G.O.D. e a Lei do Tempo 

 Inteligência Mestra da 

“Galáctica Ordenação Dinâmica” 

 

A ordem sincrônica e todos os ensinamentos da Lei do Tempo demonstram que para um SER G.O.D. existir 
em todos os estágios da evolução simultaneamente, significa que: 

G.O.D. está totalmente presente em todos os segmentos do Tempo. O tempo todo é Agora. 

G.O.D. é consciente de todos os níveis de realidade em todas as linhas temporais simultaneamente. 

G.O.D. é coerente em todos os níveis e dimensões do Tempo em sistemas estelares, em todo o Cosmos. 

Este é o significado da frequência 13:20; É a frequência que nos sintoniza à memória de G.O.D., a Dinâmica 
da Ordenação Galáctica (Galáctica Ordenação Dinâmica), conhecida por muitos nomes. 

A ordem sincrônica é um fractal do serviço de mensagens G.O.D. que nos conecta ao projector do maior 
Filme Cósmico 

O objetivo de cada aplicativo do código sincrónico é realizar um estado de espírito e ser mais integrado. 
Todos os códigos levam de volta ao Código Mestre: G.O.D., a Energia Fonte da Totalidade na Eternidade. 

G.O.D. é a Inteligência omnidirecional do Código Mestre, cujo nome está além do saber ou conceituar. 

Esta Inteligência Mestre pode ver, gravar e estar totalmente consciente de cada estágio dentro de 
qualquer aspecto temporal específico. Só G.O.D. pode evocar-se e saber exatamente quando mudar 
cronogramas de um estado para outro. Dizemos "Si mesmo" porque  Deus não é um gênero, mas uma 
fonte de Energia. 

De DEUS (G.O.D.). Há vários níveis de descida até chegarmos ao nosso mundo de densidade 
tridimensional. 

DEUS (G.O.D.) só pode ser realizado a partir do espaço interno do próprio ser. Devemos buscar o impulso 
interno que cria o mundo da forma exterior. 

A Escada para o Céu simboliza a subida interna de volta à DEUS  (G.O.D.) no ciclo de Retorno. Isto é 
acelerado através de Sintonia Ressonante. 
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Sintonização ressonante requer a eliminação total da estática dentro do nosso Holon. Isso também é 
conhecido como "limpar nossa forma de onda". (Surfistas de Zuvuya). Este é o objectivo de todas as 
práticas e disciplinas espirituais. 

Os códigos da Lei do Tempo são um tipo de andaime de volta à Fonte, permitindo-nos reconhecer e 
participar de padrões de co-criação. 

Em DEUS (G.O.D.), há muitos níveis descendentes de vibração, conhecidos como Dimensões. As 
Dimensões são faixas de vibrações que se entrelaçam sem serem separadas. 

Cada Dimensão contém uma infinidade de seres; ambos encarnados e no plano espiritual. Conhecemos 
estes seres por nomes como mestres ascendentes, arcanjos, anjos, Elohim, e até extraterrestres, em todas 
as formas e formatos desde  insectóides, aparência humana, ou mesmo reptiliano. Cada ser que podemos 
imaginar existe numa dimensão ou outra. 

A Sétima Dimensão é conhecida como o tubo de fala toroidal de DEUS (.O.D.), onde o que chamamos de 
"registos Akáshicos" são mantidos. Estes registos são potencializados como impulsos plasmáticos radiais 
de densidades de informação. Podemos conectar-nos  a esta informação através do símbolo do plasma 
radial diário. Símbolos são fractais de informações condensadas conectadas a diferentes fontes de 
energia. 

A nível absoluto, todos esses seres e dimensões são apenas momentos de pensamento na mente de DEUS 
(G.O.D.) Todos são igualmente reais e uma ilusão. 

Somos um fractal de DEUS  (G.O.D.) e, portanto, temos todos esses seres e dimensões de frequência. 
Podemos perceber isto entendendo, primeiramente, que o Humano é um fractal do Planeta. 

O Planeta é um fractal do Sistema Solar. 
O Sistema Solar é um fractal do Universo. 
Universo é um fractal da Totalidade do Cosmos. 
Totalidade do Cosmos é um fractal de  DEUS (G.O.D.) 
Como DEUS (G.O.D) é, em última análise, a Energia de Origem que transcende DEUS (G.O.D.) 
DEUS (G.O.D.) é a unidade livre de fractais de todos os fractais do Todo. 

 

Grupo da Alma 

No plano relativo, também fazemos parte de um grupo de almas, razão pela qual, somos atraídos por 
certos seres e informações. O grupo (ou grupos) de alma pelo qual somos atraídos contém códigos de 
activação para libertar as nossas memórias latentes. 

Estes códigos foram escondidos antes do nosso nascimento, e somos orientados até àqueles que podem 
nos ajudar de acordo com a clareza de nossa intuição e a coragem de segui-los. Nosso grupo de almas é 
o microcosmo que nos coloca em ressonância com a estrutura vibratória, o que finalmente leva de volta 
a DEUS (G.O.D.). 
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O grupo de almas atraído pelo conhecimento da Lei do Tempo, a profecia de Pacal Votan ou os termos da 
Rainha Vermelha, são buscadores do Caminho Universal que une todos os outros caminhos. 

Eles são Os Buscadores do Criador Final de todos os Códigos-Fonte. Estes Códigos-Fonte descem para o 
Caminho da ordem sincrónica. 

 

Do Que É Que Nós Esquecemos 

Procurar os Códigos Chave mantidos dentro do nosso grupo de alma tornou-se necessário por causa da 
"queda" ou da "quebra" da Unidade Original de DEUS (G.O.D.). Este foi o ponto em que nos 
fragmentamos. 

Nossa memória foi largamente apagada ou, melhor, deslocada para ser lembrada mais tarde. Este evento 
da "queda" ou "quebra" colocou vários traumas antigos em movimento. 

Muitos mensageiros, videntes, sábios, santos e mestres foram enviados para este Planeta como faróis e 
lembretes para o povo do Plano Original ou Missão. Eles foram enviados para dar avisos e instruções sobre 
o Caminho de volta ao Um. Estes Santos activaram a vibração de Deus e a memória da nova Luz nos 
buscadores receptivos e sinceros. 

Pacal Votan era o chefe entre os mestres. Ele representa "Testemunha especial do Tempo" e a Unidade 
do Tempo. A Profecia de Pacal Votan e o Caminho dos Mayas Galácticos vieram nos lembrar que a 
Sabedoria Universal está contida no nosso corpo, e não na inteligência das máquinas. 

Valum Votan chegou 1.256 anos após a morte de Pacal Votan para recuperar sua profecia e conhecimento 
e trazer a memória de volta ao povo. Valum Votan então transmitiu seu conhecimento à Rainha Vermelha, 
cuja tumba no Templo 13 ficava próximo do Grande Pacal. Valum Votan foi O designado e enviado pelos 
tempos antigos e conselhos estelares para ser um dos engenheiros-chefes do projecto de engenharia 
Galáctica Maya especializado numa missão de Recuperação de Memória. Votan significa "nove de 
coração". Valum Votan refere-se a um portal interdimensional. 

 

Crianças do Sol 

Pacal significa escudo solar. O Sol é a Fonte dos novos raios do tempo do sistema solar. O Sol codifica os 
campos electromagnéticos de cada um dos planetas com prótons e eléctrons e estruturas simbólicas 
codificadas electromagneticamente traduzidas como formas de pensamento. 

Entramos no Ciclo Solar 25 em 2019. Este ciclo termina em 2032. A função dos ciclos das manchas solares 
é na verdade a actividade de pensamento do Sol. Tal como o Sol é um membro da galáxia, existem outros 
membros estelares da galáxia que são mais evoluídos do que o nosso Sol, ou seja, Sirius, Arcturus, Antares 
e as Plêiades. 
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Este sistema aparece como uma placa de circuito de computador mestre interconectada. Para ver a 
informação como significativa, recomenda-se meditar sobre o Sol e a energia solar. 

Ao colocar atenção no Sol, podemos receber informações de Plêiades ou Arcturus, etc.; essas 
transmissões solares devem ser focalizadas em informações significativas para o sistema local, 
particularmente a Terra. 

A Terra tem o banco Psi no seu campo electromagnético. O banco Psi pode ser considerado como um 
sistema planetário de armazenamento e recuperação. É o sistema operacional da Noosfera. As 
informações transluzidas através do nosso Sol de outros sistemas estelares são codificadas no banco Psi. 

Aqueles que estão sintonizados com este sistema podem então receber informações. Este é o propósito 
das 13 Luas do calendário lunar, que é muito mais do que um calendário. É o diapasão e matriz da 
sincronização . 

 

Planeta Terra. Velatropa 24.3 

A Terra é um ponto focal para toda a galáxia e Universo. A evolução noutros lugares é afectada pelo que 
ocorre no nosso Planeta. Muitas civilizações cósmicas estão nos a vigiar, há já  longo tempo. Eles têm a 
regra da não intervenção e permitem-nos  livre arbítrio. 

Muito conhecimento foi depositado em estruturas de pirâmides e cavernas subterrâneas. De forma a que 
quando a nossa biologia humana encontra estas frequências dentro dessas estruturas, haja uma 
aceleração. 

Pirâmides e estruturas de cavernas contêm memória, assim como a água pura. A Geometria embutida 
nas estruturas de pedra inclui o repositório de fractais multidimensionais do conhecimento. Estes fractais 
de conhecimento contêm ressonância telepática para outros planetas e sistemas estelares. É assim que o 
Universo multidimensional se mantém unido. 

Esse conhecimento é geralmente rotulado de "oculto", o que significa que está oculto ou indetectável 
para a mente de massa condicionada. Este conhecimento é protegido pelos guardiões da Terra, os 
elementares que mantêm as comunicações através da ressonância, com os Logos Planetários. 

Através de um vírus de memória, que resultou de um raio de baixa frequência direcionado, os humanos 
esqueceram-se  como de estar em ressonância com as pedras, a água, as plantas, as árvores e toda a 
Natureza. 

Os códigos do Encantamento do Sonho foram enviados como uma inoculação para o vírus da memória. o 
Encantamento do Sonho não é um jogo, mas uma revelação da Mente Divina em jogo, criando as 
harmónicas celestiais da ordem sincrónica. Seu propósito é servir nossa ascensão à pureza espiritual e 
mental da cultura galáctica. 
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Galáctica refere-se à Galáxia. O Universo consiste em inúmeras galáxias. Os Mayas descrevem a galáxia e 
seu centro como "Hunab Ku", um Doador de Movimento e Medida. 

Assim como a galáxia, nosso corpo está equipado com a capacidade regenerativa de transmutar energia 
e, finalmente, curar-se e curar o planeta. 

A Assinatura Galáctica é uma chave codificada para reentrar no estado original da missão, e desestruturar 
a ilusão do vírus da memória. 

Cada um dos símbolos e tons contém teclas vibratórias. Esta foi uma maneira, com a qual, os seres 
dimensionais superiores puderem intervir sem perturbar o livre arbítrio. É uma escolha se mudar as linhas 
de tempo e mudar a nossa  frequência ou não. 

Ao longo de um período de 20 anos (1991 - 2011), seguiram-se muitos mais códigos, chaves e práticas da 
Lei do Tempo. Estes códigos sincrónicos, de natureza matemática, equipam-nos com lentes 
multidimensionais para descodificar a "realidade". 

Através destes códigos de frequência, estamos construindo uma arca interdimensional. Esta arca ou 
ponte do tempo permite viajar de uma frequência ou dimensão para outra. 

Primeiro, criamos a ponte internamente. Isso vai nos auxiliar na reconexão do nosso fato especial de 
Terceira Dimensão com nosso modelo original de Quinta Dimensão para que possamos ajudar a guiar a 
Nave Do Tempo Terra numa oitava vibratória mais elevada.  

História Cósmica é o desdobramento de todas estas codificações e serve como um projecto de rede 
planetária de engenharia reversa. 

Estes códigos foram concluídos com o código Mestre, o Holomental Perceptor (Holomind Perceiver), o 
operante chave num sistema conhecido como Synchronotron. Com este sistema percebemos que a 
nossa consciência contém fios internos que estão ligados à Totalidade de toda a Criação. Este mapa de 
Visão de Nove Anos está incorporado no modelo do Holomental. 

Neste Plano de Visão, não entraremos nas especificidades do Synchronotron, excepto para dizer que é 
um sistema de interface interdimensional que desbloqueia os nossos poderes adormecidos e os nossos 
sentidos "sexto e sétimo" quando activado. Isso demonstra que estamos conectados a um vasto banco 
de dados que contém os registos de todos os tempos e do mundo dentro de todas as dimensões e 
realidades numa matriz de índices altamente organizada. 

Isto pinta o pano de fundo do propósito e da função desta base de conhecimento e a razão de ser tão 
importante agora. Observem que os termos e definições estão limitados à linguagem de terceira 
dimensão. 
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Seis 

9 - Anos - Mapa de Visão 

 

Com os nove poderes iluminados, elimine o velho tempo e tudo o que é falso e antinatural 
embutido nesse programa. Perceba-se como uma criança da Noosfera, um cidadão 

galáctico da nova Civilização Cósmica na Terra. 

 

Algumas coisas para ter em mente ao considerar este Mapa de Visão de 9 anos. Primeiro lugar, é apenas 
um esboço, e em  segundo lugar, cabe àqueles que estão inspirados a preencher os detalhes e a agir. Se 
temos um roteiro, então temos uma estrutura que facilita a compreensão do processo pelo qual estamos 
passando. O processo a que nos referimos é a transição biosfera-noosfera. 

Este Mapa da Visão reconhece que todas as crises e problemas que enfrentamos são, em última análise, 
uma crise de consciência. O activismo externo sem resolver nosso ser interior e elevar nossa consciência 
não produzirá resultados eficazes e duradouros. 

Em cada momento, temos uma escolha: codificar conscientemente o futuro, ou recriar 
inconscientemente o passado. 

Ser eficaz é ser reflexivo. 

Nosso trabalho, aqueles que ouvem o chamado, é acordar as pessoas para sua natureza divina e ajudar a 
acelerar o processo de recuperação da memória planetária. Fazemos isto, não através da força ou dogma, 
mas sim, através do entusiasmo, respeito, amor e cuidado genuíno para com os outros. 

Somente quando o suficiente, realmente, despertar para as frequências mais elevadas aparecerá uma 
mudança 3D colectiva. Aqueles de nós que aprenderam e foram activados têm o dever de partilhar com 
os outros, da nossa maneira única,  como estamos inspirados. 

Este Mapa da Visão de nove anos é trazido pela Fundação para a Lei do Tempo (FLT), uma organização 
sem fins lucrativos e uma fundação quadrimensional e etérica, uma entidade real. 

Através de nossos sites, e do crescente número de Kins que promovem este conhecimento através de 
vários meios de comunicação social, meditações online e workshops, um número crescente de pessoas 
está sendo atraída por este conhecimento; pessoas de todas as esferas de vida que procuram uma 
alternativa genuína ao estilo de vida e cultura da civilização actual. 

O objectivo da FLT, incluindo o calendário das 13 Luas é restabelecer a vida cotidiana em harmonia com 
a Terra e todos os seres.  
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O propósito-chave da FLT apresentado pelo Fundador Dr. José Argüelles: 

1) Estabelecer um tempo de paz para toda a humanidade, sem distinção de raça, cor ou credo, com 
base na promulgação e disseminação do calendário das 13 Luas/28 dias, o novo padrão universal 
de tempo para a raça humana; 

2) Promover os princípios da paz através da cultura, levando em conta o significado e implicações da 
transição biosfera-noosfera; e 

3) Investigar princípios da Lei do Tempo, pois definem a ordem sincrónica da cultura galáctica e da 
civilização cósmica e disponibilizam estas investigações por meio de ferramentas educacionais, 
seminários e vários tipos de publicações. 

 

Principais Temas Para 9 Anos Apresentados 

Apresentamos aqui é um esboço áspero de projectos para cumprir a visão. Cabe a cada um de nós co-
criar conforme está inspirado. Levamos em conta que estamos num momento de Grande Transformação 
e estamos sendo actualizados diariamente com novas percepções. Por isso, a Visão não entra em grandes 
detalhes sobre planos e estratégias, pois algo Novo está surgindo de dentro. Esta Visão precisará ser um 
esforço colectivo daqueles que são auto-selecionados. Todas as tarefas devem ser feitas por inspiração 
do coração, não por obrigação rotineira. Os velhos costumes não funcionam mais, e os novos métodos 
estão apenas a aparecer. 

Algumas perguntas imediatas que podemos nos fazer são: 

• O que é real?  

• Para quem e com o que me identificam? 

• O que significa ficar consciente? 

• Qual é a visão mais alta para a Nova Terra? 

• Qual é o meu dever/missão e para quem? 

 

O Mapa da Visão de 9 anos concentra-se nos três temas-chave: 

A. Educação 

B. Arte e Cultura 

C. Comunidade 
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Educação de Sistemas Completos para ajudar a aumentar a consciência e mudar as percepções. 

Arte transcendental para elevar e re-encantar o mundo com nova alegria, criatividade e inspiração. 

Comunidade Compassiva para ancorar e viver a nova frequência no lugar. 

Em cada uma destas categorias, convocamos alianças de equipes de auto-organização em diferentes 
países e idiomas. Trabalhe em pequenos grupos com aqueles com quem ressoa e se inspira. Há muito 
trabalho a ser feito para todos. Pessoas diferentes ressoam com diferentes energias, e somos necessários 
todos nós para criar o todo. 

Cada grupo pode optar por ter um líder de equipe para relatar as actividades. Consulte a página final deste 
documento para obter informações de contacto. Adoraríamos reunir todos os projectos, sites à 
frequência 13:20 e professores para postar num só lugar como um recurso útil para novas pessoas. Por 
favor, escreva para nós se for você. Mas, por favor, tente manter a comunicação breve e directa. Temos 
nossa equipe sul-americana nos estágios iniciais da construção de um banco de dados global, o que será 
útil. 

As reuniões de Cristal já existentes podem ser utilizadas para definir procedimentos de comunicação, 
networking, publicações, etc. 

 

Educação 

Toda educação tem o propósito de ajudar os outros a elevar sua frequência e tocar na sua sabedoria 
inerente e memória cósmica. 

A nova educação baseia-se no princípio fundamental de que uma frequência natural de tempo rege toda 
a vida na Terra. Como ainda estamos numa fase de transição, a educação deve explicar como a 
humanidade vive actualmente de acordo com uma frequência artificial de tempo fora de fase com os 
ciclos naturais da Terra, do sistema solar e da galáxia. 

Os ensinamentos sobre o calendário das 13 Luas e workshops devem explicar o quão profundamente um 
calendário governa as nossas vidas. A semente deste novo currículo está contida na vasta literatura 
disponível em nosso site: www.lawoftime.org 

Para entender a profundidade disto requer uma mente clara. Portanto, o primeiro passo é, sempre, 
aprender a acalmar a mente. Meditação mental natural é a chave. Se nossa mente está cheia, é impossível 
reflectir e permitir que novas percepções entrem. 

A nova educação também deve considerar a saúde de todo o ser 
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 humano, físico, mental, emocional e espiritual. A Integração é a chave. Estamos aqui para incorporar 
novas energias, evoluir nossas mentes, e expandir nosso amor e compaixão. Arte e Imaginação também 
são aspectos fundamentais da nova educação. 

Actualmente, não temos um pacote de informações introdutórias que descreva nossas actividades, 
incluindo a descrição de um leigo das ferramentas e do calendário. Isto deve ser relevante para o tempo 
que vivemos e incluir dicas para um estilo de vida saudável, nutrição, cuidados com o solo, conhecimento 
de minerais e suplementos, proteção E.M.F., etc. 

Também, precisamos de um Manual completo do sistema 13:20 que possa ser adaptado para vários 
públicos. Isto exigirá um esforço em grupo. Fundamental para a nova educação é a compreensão de como 
as frequências de tempo afectam nossa saúde mental e física. Muito ensino pode ser demonstrado 
distinguindo entre o Tempo Artificial (12:60) e o Tempo Natural 13:20). 

Além disso, a nova educação deve criar um novo modelo de trabalho do que significa ser humano. A 
premissa básica é que o corpo humano é uma câmara alquímica de transmutação. Simplesmente 
compreendidos, transmutamos a negatividade em positividade adotando novas percepções. 

Precisamos de um novo modelo do corpo humano como um sistema de energia plásmica que consiste 
num corpo físico, genético de carne e sangue  num nível mais profundo. O corpo é como o isolamento do 
sistema gerador interno, que é essencialmente quadrimensional, mas tem saídas glandulares, etc. Grande 
parte das bases disto foi estabelecido nas Crônicas da História Cósmica de sete volumes. 

A nova educação também deve focar no cultivo do nosso holon (corpo leve 4D). Isso é fundamental para 
estes ensinamentos, para que possamos desbloquear o conhecimento armazenado em nosso corpo físico. 
O Manual também deve conter uma nova psicologia cósmica, enfatizando as esferas mentais 6 + 1. Muito 
está previsto nas Crônicas da História Cósmica. 

Os três principais preceitos da História Cósmica são: 

1. Amor, amor, acima de tudo 

2. Só avançamos de acordo com o nosso próprio esforço 

3. Para evoluir, temos que aprender algo novo. 

A FLT agora trabalha nos hemisférios norte e sul: os EUA e o Chile. Continuaremos a criar um almanaque 
anual de 13 Luas, boletim informativo lunar, blogs, aplicativos de meditação para telefone, cursos e 
eventos online. Também oferecemos livros e literatura, ou seja, as Crônicas da História Cósmica, cheias 
de muita informação. 
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Arte e Cultura 

Como criamos um Mundo onde o Tempo é Arte. Como criar um ambiente e estilo de vida em harmonia 
com Toda a Criação? 

Invocamos a evocação das Histórias do Amanhã, da Criação da Música do Futuro e novas imagens a serem 
criadas que nos leve a um estado transcendental, aproveita nossa memória cósmica, e abre nosso reino 
imaginário numa vibração que acelera a alegria nos nossos corações. Trabalhar com o poder da 
Imaginação é um aspecto fundamental da consciência nas dimensões superiores. A imaginação abre nossa 
alegria e criatividade, o que eleva nossa vibração a novas visões e percepções. 

A categoria arte e cultura inclui a criação e promoção de um festival anual Dia Fora do Tempo: Paz através 
da Cultura, celebração todo 25 de julho. Claro que, neste momento, a maioria dos eventos são online. Um 
aspecto fundamental da F.L.T. é também a incorporação da Bandeira da Paz como instrumento básico 
para a ponte para o mundo institucional da frequência 12:60. Veja mais sobre a Bandeira da Paz em 
www.lawoftime.org. 

Inspirar a Arte da Meditação também é fundamental. Promover meditações semanais de pontes de arco-
íris nos dias de Sílio, meditações de Solstício e Equinócio, e todas as outras meditações sincronizadas criam 
activações no campo planetário, ajudando a quebrar o medo e a miséria que envolve a Terra. 

Além disso, a continuação dos festivais online da Noosfera serve para nos manter conectados em um 
campo de amor sincrónico. Os festivais planetários são fundamentais, pois estamos sincronizando com a 
Terra, criando pontos poderosos de luz, enquanto, na verdade, conectamos  com a energia da Terra 
através de uma rede de pontos de acupuntura da Terra (ver cia Planetária). 

Apoiamos muitos artistas e músicos que trazem à tona o novo paradigma através da criatividade e da 
imaginação para transformar o Planeta de volta numa obra de Arte.  

A Criação duma TimeZone Art está em andamento, uma faceta da Planet Art Network para unificar os 
Artistas da Nova Terra. Mais detalhes em breve. 

 

Comunidade 13:20 

A frequência de tempo 13:20 abrange todo o paradigma do Tempo Natural e coloca a Terra em primeiro 
lugar. No momento que estamos vivendo, devemos refletir sobre o que podemos fazer para ajudar a 
limpar este Planeta e aumentar a consciência sobre a interconexão de nossa biosfera. Sinais visíveis do 
desvio das leis da Natureza podem ser vistos em todos os lugares a partir de nosso ar e oceanos poluídos 
e desmatamento, para citar alguns. Animais, vida oceânica e árvores estão morrendo em uma taxa 
alarmante. 
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Nossa conexão e cuidado com a Terra estão em primeiro lugar; é a  casa comum. Jardinagem orgânica, 
permacultura, construção com estruturas naturais e tecnologias não poluentes são habilidades 
fundamentais para aprender e ensinar à medida que avançamos para criar um planeta mais harmonioso. 

Para que os ensinamentos da Lei do Tempo e da História Cósmica sejam reais, desenvolver um modelo 
educacional e um currículo dignos deste conhecimento, é necessária uma verdadeira escola terrestre nos 
Estados Unidos. Isso seguirá o exemplo do nosso crescente Centro Galáctico perto de Canela, Brasil 
(graças a André e Tiele, e muitos outros que estão ajudando). 

Vamos nos concentrar mais na manifestação e crescimento desses centros assim que passarmos pela 
tempestade actual. O autoconhecimento é importante no trabalho em grupo para que não projectemos 
nosso inconsciente para os outros. O trabalho espiritual e o trabalho interno combinados com o activismo 
externo são fundamentais. 

Este centro educacional precisará ser um lugar onde as pessoas possam vir e mergulhar na Lei do Tempo, 
História Cósmica e cultura galáctica. O Centro também será um lugar para trocar novos diálogos e novas 
visões. Também consistirá em vários programas de treinamento, apenas para despertar a memória 
inerente trancada dentro de cada alma. 

Existem inúmeras iniciativas, colectivas, comunidades e indivíduos, trabalhando activamente em soluções 
e sonhando com um novo sonho. Grupos e indivíduos que foram separados agora estão procurando o 
conhecimento uns dos outros para colaborar e encontrar o equilíbrio certo. 

 

Terra Cósmica 

Também é importante lembrar que as nossas culturas ancestrais em todo o mundo lembram nossas 
conexões com Sirius, Arcturus, Plêiades e outros sistemas estelares. Eles também se lembram quando 
tivemos que entrar dentro da Terra para a segurança, proteção, instruídos por seres superiores evoluídos 
que habitam lá, e que são em um com os seres das estrelas. 

Os caminhos entre as estrelas, que formam as constelações, são espelhados nas linhas de tempo do nosso 
planeta. Certos locais sagrados têm relações específicas com certos planetas, estrelas e sistemas estelares 
(veja o trabalho de Richard Leviton). Tal é a grade de trabalho ou o protectorado de Arcturus que os 
antigos ajudaram a construir em sintonia com a Terra. 

Agora estamos sendo solicitados a reactivar este trabalho de rede. No confinamento da Tempestade 
Lunar, cada um de nós está precisamente onde a Terra precisa que estejamos para activar esta rede. 
Nossas orações serão direcionadas para a reactivação da força vital da vida sobre e dentro da Terra. 

Há sistemas de túneis que atravessam a Terra, grandes cavernas, e câmaras escondidas contendo c e 
registos do passado. Estas são as bibliotecas invisíveis. Onde quer que esteja lendo estas palavras, imagine 
que uma biblioteca invisível fica abaixo da Terra. 
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Sete 

Pistas de Navegação e Dicas de Memória 

 

A visão para o que devemos nos tornar já está dentro de nós, aguardando a disciplina 
apropriada adequada através da qual ela pode ser adequadamente expressa. 

¾ José Argüelles, Visão Transformadora 

 

Para navegar nos desafios deste mundo, precisamos de uma mente e corpo sadios. À primeira vista, o 
corpo de ensinamentos da Lei do Tempo e da História Cósmica pode parecer esmagador. Há tantos níveis 
e camadas. 

Se é novo, comece com os Kins diários no calendário das 13 Luas, e construa práticas a partir daí. Use a 
intuição enquanto contempla os símbolos diários, números e padrões. 

O estudo dos múltiplos aspectos desta ciência do tempo vivo resulta no pensamento de sistémico 
completo e na capacidade crescente de perceber padrões interconectados. Equilíbrio é a chave. 

Além das práticas diárias, ficam  aqui algumas dicas de navegação e de memória. 

Disciplina (de Mente e Corpo). Reserve um tempo todos os dias para ficar em silêncio. Esteja consciente 
do que coloca no seu corpo e mente. Disciplina cria coerência e aceleração da memória. Esta memória 
coloca-nos em contacto com a gnose cósmica: Saber através da sintonia directa com a Fonte. Esta Fonte 
é onde os Códigos Mestres emanam. Esta é a lembrança da Essência. Quando a Essência é lembrada, 
então surgem soluções. 

Questione o que está debaixo da superfície. Por que estão certas informações a ser-lhe apresentadas? 
Por que outras informações críticas não lhe estão a ser apresentadas? Quem está controlando a narrativa? 
Quem está escolhendo onde sua mente está focalizada. Quem está escrevendo a história? E por quê? 

Procure a Compreensão. Ao procurar primeiro entender (em vez de ser compreendido), auxiliamos na 
dissolução do Modelo de Separação que criou nosso espaço-tempo polarizado actual. Há sempre algo a 
aprender com todos os pontos de vista. Não temos que concordar com todos para manter a harmonia. E 
se um dos principais propósitos da vida for entender a totalidade das visões de todas as formas de vida 
de todos os tempos em todos os sistemas mundiais? 

Pratique Gratidão. Gratidão é a vibração mais elevada e é sempre bem recebida. Quanto mais a apreciar, 
mais coisas boas são atraídas para si. Pode considerar enviar notas de agradecimento aqueles que o 
ajudaram ou inspiraram no seu caminho. 

Passe tempo na Natureza. A natureza é nossa maior professora e curandeira. Ouça os pássaros. Estude 
os padrões das folhas. Sorria para as flores. Fale com as árvores. Ande descalço. Agradeça 
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Silêncio Diário. O mundo foi projectado para manter seu foco fora de si mesmo. Tudo começa por dentro. 
Relaxe sua mente de volta para a Fonte. Fique quieto e escute. 

Lembre-se do Quadro Geral. Estamos envolvidos em todo um sistema solar, a limpeza cármica Kinich 
Ahau. Todo o campo áurico da Mãe Terra está sendo regenerado. Mesmo que o passeio seja turbulento, 
é necessário. Em última análise, estabilizará a transformação positiva do nosso mundo físico e seu sistema 
de grade sutil. 

Crie um Novo Contrato. Realize uma cerimônia para liberar ilusões ou condicionamentos que não servem 
mais. Afirme que você está pronto para ver a Realidade como ela é, não o que sua programação 
condicionada lhe diz que é. Uma vez que arrancamos nossas ilusões condicionadas, então podemos 
começar a recuperar nossas memórias reprimidas. As Memórias são cobertas por ilusão. 

Faça as pazes consigo mesmo. Resolver e integrar nosso ser mais íntimo é fundamental. O perdão 
(particularmente de si mesmo) é o portal para acessar outras dimensões do ser. O perdão só pode vir da 
verdadeira compreensão. A verdadeira compreensão requer contemplação. Contemplação requer 
vontade focada. 

Estude sua Mente. Devemos assumir que tudo o que é conhecido está condicionado, então temos que 
examinar se as condições do que se sabe têm uma base válida ou se baseia no preconceito e que tipo de 
base preconceito. Então eliminamos as categorias que se baseiam em um viés total? Ou reformulamos de 
acordo com uma percepção mais ampla? 

Pesquisa. Meditar. Pergunta. Para que uma mudança real ocorra, temos que descobrir a raiz do mundo 
da aparência. Quando trazemos nossa luz de consciência para qualquer faceta da Realidade, ela muda. 

Prática diária. O calendário 13 das Luas e as práticas da ordem sincrónica demonstram o vasto sistema 
de vida interconectado de comunicação telepática e mensagens que estão sendo dadas do Universo. 
Somos parte de um grande meio intergaláctico de consciência. 

Mantenha um Diário. Pode manter um diário para rastrear seus sonhos, reflexões e sincronias. Manter 
um diário é um caminho rápido para o crescimento, através da auto-observação e sintonia com a narrativa 
interna jogando dentro de si. 

Auto Revisão Nocturna. Reveja o dia e as interações. Note o que em quais se sente bem sobre, e o que 
gostaria de melhorar. Sem auto julgamento. Apenas lições. 

Estude a Lei do Tempo e a História Cósmica. O objectivo de estudar a Lei do Tempo é ajudar o banco Psi 
a emitir as diferentes frequências que podemos incorporar, pois aprendemos a viver muitos níveis ao 
mesmo tempo. Através da aplicação dos códigos e práticas, aprendemos a comprimir o tempo e acessar 
nosso eu multidimensional. 

A História Cósmica estabelece o caminho das várias facetas do conhecimento da Lei do Tempo. 
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Ciclo de 28 Anos 

No Tempo e na Tecnosfera, o Dr. José Argüelles explica como o calendário Gregoriano joga fora seu 
programa de ciclos de 28 anos, como um registo fonográfico com apenas alguns sulcos. 

Cada ano  do ciclo de 28 anos gira em volta duma agenda pré-gravada subjacente, enquanto os eventos 
no mundo exterior estão de acordo com essa agenda e jogam como uma sobreposição. 

Por exemplo, em 2001, as estruturas mais altas do mundo, as Torres Gêmeas, foram destruídas  num 
ataque terrorista (encenado); 28 anos antes disso, em 1945, as bombas atómicas gémeas, lançadas por 
aviões americanos destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, efectivamente encerrando 
a Segunda Guerra Mundial; 28 anos antes disso, em 1917, os americanos entraram na Primeira Guerra 
Mundial. E 28 anos antes disso, em 1889, a Torre Eiffel foi inaugurada, a estrutura mais alta do mundo 
naquela época. 

Então vemos um laço de torres e guerra jogado fora como um tema e variações dentro do ciclo de 28 
anos. 

 

Trecho do Livro do Tempo e da Tecnosfera pelo Dr. José Argüelles 

2001-2029 

Com as consequências do Evento Inevitável (11/09/2001) um anárquico planetário livre para tudo 
está tomando forma. 

Do ponto de vista noosférico, os humanos ficaram sem tempo (artificial), e agora estão cometendo 
seu último acto egoísta de desespero para manter o que eles percebem ser o seu lugar dominante 
no esquema das coisas. 

Facto é que o planeta pertence à biosfera e não aos humanos. 

A incapacidade do calendário Gregoriano de sustentar outro ciclo de 28 anos, muito menos outro 
milénio, significa que uma anarquia de tempo e um tempo de anarquia estão soltos sobre o 
planeta. 

No ritmo actual, como seria o mundo em 2029? 

Não se quer imaginar. 

A anarquia do tempo é exemplificada pelos diferentes poderes concorrentes que são 
inconscientemente impulsionados e motivados por programas armazenados em seus diferentes 
sistemas de calendário. Esta falha do tempo artificial para se conter é realmente o apocalipse. O 
apocalipse só poderia ocorrer quando o programa temporal tivesse ficado saturado. 
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Oito 

Visão de 9 Anos (2020-2029) 

 

 

 

Estamos numa guerra de frequência planetária entre a mente do tempo despertado e a mente da 
ignorância. Esta guerra de frequência procura controlar o maior número possível de mentes com falsas 
narrativas e cronogramas. 

O que está ocorrendo agora no Planeta Terra mostra que temos incontáveis laços nos ligando a um 
passado não resolvido. Velhas formas de pensar, velhos contratos sociais e institucionais devem ser 
quebrados para que nosso Espírito se eleve. 
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Estamos aqui para ir além de tudo o que já ocorreu na Terra. Não importa se as massas entendem; ainda 
temos que seguir em frente com o conhecimento que vem de dentro. 

Guerras, conflitos e divisões surgem quando as pessoas se agarram a uma forma externa obsoleta de 
ensinamentos que não correspondem mais ao novo movimento de energia. Temos que mudar com os 
tempos. 

Cada novo nível de consciência que alcançamos nos exige que desistamos do que já adquirimos. Vamos 
entendendo cada vez mais que estamos sendo "pensados" por uma mente superior. 

Nestes nove anos, somos chamados a dominar nossa mente e emoções e abrir nossos corações. a  
estabelecer uma rede de energia humana. 

Estamos num Ciclo de Visão Incorporada. Coração e mente devem estar em plena integração para se 
preparar para entrar na nona dimensão do tempo no ano da Tormenta Planetária Azul (2028-2029). 

O coração é a porta de entrada para o conhecimento integrado e inclui o desenvolvimento da compaixão 
e da compreensão. Sem o desenvolvimento do componente cardíaco, o conhecimento é frio e inerte. 

Cada uma das dimensões g tem uma qualidade distinta. 

Dimensões, também conhecidas como planos, mansões e mundos paralelos, existem no mesmo espaço. 
Elas só diferem por graus de vibração. Quando aumentamos a nossa vibração o suficiente e entramos 
plenamente no AGORA mudamos de dimensão. 

A cada ano, imaginamo-nos a entrar numa das nove dimensões do tempo, mesmo quando nosso corpo 
físico passa por suas actividades diárias. 

Estude os gráficos no final deste texto. Se você não estiver familiarizado com alguns dos termos, por favor, 
consulte o Almanaque das 13 Luas (13 Moon Star Travelers Almanac) ou outras publicações da Lei do 
Tempo. É uma boa oportunidade para aprender. Durante estes nove anos, estamos a criar uma ponte de 
um mundo para o outro. Este é o despertar para o tempo sagrado e formas mais simples de viver. 

 

Quatro Dimensões do Tempo Exterior 
Nos primeiros quatro anos, 2020-2024, estabelecemos as bases das quatro dimensões do tempo exterior. 

As quatro dimensões do tempo exterior são o poder da construção cósmica. Todos os códigos de 
calendário estão contidos nestas quatro dimensões externas. 

Eles governam todos os aspectos do cosmos como um processo evolutivo da matéria à consciência. Eles 
pertencem ao assunto da profecia na sua relação com a luta entre o Espírito e Matéria. Medite e estude. 
Este é um tempo de destruição e construção cósmica simultânea. 

Para construir o novo, o passado deve ser compreendido e processado. 
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Um foco fundamental nos primeiros quatro anos é repor a estrutura do nosso corpo de arco-íris de 
plasma. O plasma é um elemento construtivo que media os reinos fenomenal e imaginável. O corpo do 
arco-íris de plasma refere-se ao nosso holon activado, a estrutura das Inteligência telepática organizada 
pela Lei do Tempo. O nosso holon é o nosso corpo de luz de quarta dimensão que permeia e interpenetra 
todas as funções do corpo físico. 

Nosso holon corresponde à estrutura vibratória do ADN e pode ser activado através do uso de símbolos. 

Os primeiros sete anos do plano de nove anos são codificados por um plasma radial que activamos dentro 
dum centro de chakra: Dali (Coroa), Seli (Raiz), Gama (Terceiro Olho), Kali (Centro Secreto), Alfa 
(Garganta), Limi (Plexo Solar), Silio (Coração). Estude e medite sobre isto. Nos últimos dois anos activamos 
a raiz do chakra Raiz (estendendo-se ao núcleo da Terra), e depois a coroa do chakra da Coroa 
(estendendo-se à Noosfera). 

 

Quatro Dimensões do Tempo Radial 
Em seguida inserimos quatro anos de campos de força de tempos radiais (2024-2028) 

Nos dois primeiros anos do tempo radial (2024-2026), activamos o campo de força térmico (masculino 
divino) e o campo de força lumínico (feminino divino). 

Nossa tarefa é equilibrar os dois hemisférios e abrir para operações superconscientes e subliminares. 

O superconsciente activa o condensador paranormal, abrindo os  nossos poderes adormecidos. A 
consciência subliminar activa o receptor do universo paralelo, magnetizando linhas de tempo ideais. 

Nestes dois anos, estamos viajando através da Estação Intermédia AA e dos campos de força da Antártida  
(veja parte final deste documento, mapa interdimensional). 

Nos próximos dois anos (2026-2028), dominaremos a arte da ascensão e descida à medida que abrirmos 
as 7ª e 8ª dimensões. 

Na 7ª dimensão, estamos descendo o comando cósmico de GM108x. 

Na 8ª dimensão, estamos subindo o campo de força de harmonização cósmica de Arcturus. 

 

Nona Dimensão do Tempo 
No último ano 2028-2029, abrimos para o tempo interno da dimensão, levando-nos às bibliotecas 
invisíveis da Terra. Este é o Núcleo Cósmico Universal, a estação de transmissão e recepção do 
Holomental. 

  



	

	 37 

Note-se também que há nove degraus que levam até o túmulo de Pacal Votan. A nona dimensão do tempo 
é o tempo interno do núcleo e a chave para o interior da Terra, onde a profecia de Telektonon de Pacal 
Votan foi derivada. A profecia de Pacal Votan começou no ano da Semente Magnética Amarela. 

Semente Magnética, Kin 144 (26 de julho de 1993). 144 = 1+ 4 + 4 = 9. 

Votan significa o coração de G. Em nosso corpo físico, a nona dimensão está localizada no centro do nosso 
corpo caloso, conectando os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Masculino/Feminino reconectado 
e equilibrado. 

Aqui está um esboço dos códigos-chave para cada ano. Que serve como um modelo de meditação, para 
vislumbrar criativamente os próximos nove anos. Algumas datas-chave são descodificadas, ou seja, os 
equinócios, solstícios e eclipses. Estes são os principais marcadores de tempo para meditações de maior 
frequência. 

Use cada uma das codificações do ano como ponto de partida. 

Note que o ano em que os portadores giram através de Tormenta (Transformador), Semente (Inocente), 
Lua (Curandeira) e Mago. Os portadores do ano estão na família Portal e guardam o Polo Sul do Planeta. 
A família Portal abre os portais para uma nova consciência. 

O material de código suplementar pode ser encontrado no nosso site www.lawof time.org, bem como 
nas Crônicas da História Cósmica.  Um bom ponto de partida é acessar ao seu EU Multidimensional: uma 
Chave para a História Cósmica. 

Há também um guia de estudo gratuito de 28 dias em nosso site, bem como curso das13 das Luas 
Essentials para iniciantes dado por Jacob-Dragão Rítmico. Confira também os inúmeros vídeos educativos 
do Timeshift 2020, acerca  dos diferentes Kins ao redor do mundo no site da Lei do Tempo no Youtube. 
Para aqueles mais profundamente envolvidos na ciberesfera, há também um poderoso aplicativo de 
telefone Timespace disponível. Existem sete meditações diferentes projectadas para o inserir  na 
consciência galáctica (disponível tanto no iPhone quanto no Android). 

Nota Sincrónica: A soma de todos os números de Kins para este ciclo de nove anos reduz-se a kin 171, 
Macaco Lunar Azul. Macaco Lunar Azul é o guia para o ano da Tormenta Lunar Azul, o primeiro do ciclo 
de nove anos. Isso significa o poder transformador da polarização para nos ajudar a ver através da ilusão. 
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Abrindo as Nove Dimensões do Tempo 

Despertando a Noosfera 

2020 - 2029 

 

Primeira Dimensão do Tempo 
2020-2021 Tormenta Lunar azul 

 
Segunda Dimensão do tempo 

2021-2022 Semente Eléctrica Amarela 

 
Terceira Dimensão do tempo 

2022-2023 Lua Auto-Existente Vermelha 

 
Quarta Dimensão do Tempo 

2023-2024 Mago Harmónico Branco 

 
Quinta Dimensão do Tempo 

2024-2025 Tormenta Rítmica Azul 

 
Sexta Dimensão do Tempo 

2025-2026 Semente Ressonante Amarela 

 
Sétima Dimensão do Tempo 

2026-2027 Lua Galáctica Vermelha 

 
Oitava Dimensão do Tempo 

2027-2028 Mago Solar Branco 

 
Nona Dimensão do Tempo 

2028-2029 Tormenta Planetária Azul 
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NS 1.33 

Ano da Tormenta Lunar Azul 

2020 - 2021 

Kin 119 

 

Eu polarizo com o fim de catalizar 

Estabilizando a energia 

Selo a matriz da autogeração 

Com o tom lunar do desafio 

Eu sou guiado pelo poder da magia 

 

Castelo Azul Oeste do Queimar, Corte da Magia: Transformar a Estrela 

Onda Encantada 9 do Espelho: Poder do Infinito 

Harmónica 30: Matriz Eléctrica  

Auto-Geração Do Fogo Universal do Serviço 

No ano do tom Lunar, perguntamos: Quais são os obstáculos à minha visão? 

Dali: Chakra da Coroa 

Mantra: Om 

Meu Pai é consciência intrínseca, eu sinto o calor. 

Que o Universo de Pura Luz infunda a jornada de nossa alma!  

Que a noosfera planetária se torne a coroa de Puro Esplendor 

A Tormenta Lunar Azul abre a primeira Dimensão do Tempo: Criação Cósmica.  

Activa primeira esfera mental: pré-consciente 
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O ano da Tormenta Lunar Azul introduz-nos no Novo Ciclo Sirius 33 (1.33). Este é um ano importante de 
proporções que mudam o mundo à medida que catalisamos energias planetárias com a oportunidade de 
auto-geração. 

Codificada pelo tom lunar do Desafio, a Tormenta Lunar Azul está na segunda posição da Onda Encantada 
do  Espelho Infinito. A Onda Encantada do Espelho  significa um tempo de refinamento através da 
autorreflexão. 

O tema chave é deixar de lado todos os preconceitos e deixar a Tormenta da Mudança varrer e transmutá-
lo numa oitava superior. A mensagem do ano é permanecer calmo e centrado no "olho da tormenta". 

Com o ciclo de sete anos da vigilância do Novo Humano Solar e Siriano concluído (2013-2020), este ano, 
entramos no ciclo de 13 anos para estabelecer a Noocracia da Nave do tempo Terra.  

Neste ciclo de 13 anos, transferimos a energia Siriana para os Magos da Terra, aterrando o conhecimento 
estelar no reino terrestre. É o ano para estabilizar e unificar a rede telepática planetária.  

Neste ciclo, incorporamos uma nova forma de ser que está irradiando do núcleo interno auto-gerador. 
Este ciclo termina no ano da Tormenta Magnética Azul (2032-33). 

Samhain e uma lua cheia azul ocorrem na Lua 14, Kin 216 (31 de outubro de 2020). 

Lua Nova e Eclipse solar total ocorrem na Lua Rítmica 2, Kin 260 (14 de dezembro). Este será o Sol Cósmico 
Amarelo e com certeza será um dia esclarecedor enquanto pegamos o voo mágico para o Novo Giro. Isso 
conclui um giro de Tzolkin, um ciclo de 260 dias, que começou em 30 de março de 2020, quando o mundo 
entrou em confinamento. 

O solstício trará uma rara conjunção de Júpiter e Saturno na Lua Rítmica 9, Kin 7 (21 de dezembro de 
2020). A última grande conjunção ocorreu em 2000. Júpiter e Saturno estarão tão próximos que poderão 
aparecer como um planeta. Júpiter representa falso poder/espiritualidade. Saturno é o sistema 
monetário. 

 

Equinócios e Solstícios 

Equinócio de 2020: 22 de Setembro, Kin 177 
Solstício de 2020: 21 de Dezembro, Kin 7 

Equinócio de 2021: 20 de Março, Kin 96 
Solstício de 2021: 21 de Junho, Kin189 
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NS 1.34 
Ano da Semente Eléctrica Amarela 

2021 - 2022 

Kin 224 

 

Eu activo com o fim de focalizar 

Vinculando a percepção 

Selo a entrada do florescimento 

Com o tom eléctrico do serviço 

Eu sou guiado pelo poder da elegância 

 

Castelo Verde Central do Encantar, Corte da Matriz. Sincronizar o Humano 

Onda Encantada 18 do Vento: Poder do Espirito 

Harmónica 56: Entrada Eléctrica 

Informar o Florescimento do Serviço 

No ano do tom Eléctrico perguntamos: Qual é o meu serviço? 

Seli: Chakra Raiz 

Mantra: Hram 

Minha Mãe é a Esfera Absoluta, eu vejo a Luz. 

Que a Força Yogica Superior no interior da consciência planetária direcione toda a manifestação para a 
realização! 

Semente Eléctrica Amarela abre a Segunda Dimensão do Tempo: Ascensão Cósmica 

Campo de força Pleidiano 

Activar quarta Esfera Mental: Consciente Continuo 
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O ano da Semente Elétrica Amarela abre o Novo Ciclo Sirius 34 (1.34). Este é um ano de activação com 
muitas sementes brotando que foram plantadas no ano da Semente Galáctica (26 de julho de 2013). O 
guia deste ano é o Artista Eléctrico. 

Codificada pelo tom eléctrico de serviço, a Semente Eléctrica Amarela está na terceira posição da Onda 
Encantada do Espirito do Vento. A Onda Encantada do Vento simboliza o poder da comunicação superior. 

Este é o ano para amadurecer todas as práticas e embelezar nosso caminho de ascensão. Ascensão é a 
integração do espírito e da matéria. É o processo onde nossos corpos físicos, emocionais, mentais e 
espirituais se combinam para criar um ser totalmente consciente. Nosso corpo físico é o instrumento para 
abrigar o corpo Luz ou holon. 

Temos outros aspectos de nós mesmos que existem em outros mundos, em diferentes dimensões ou 
realidades. Praticando códigos sincrónicos de ascensão, recuperamos nossa memória e percebemos que 
estamos todos conectados; somos todos Um com todas as outras vidas do universo. Tudo veio de um 
Criador. 

Lua Cheia, Lua Azul ocorre no dia 28 e último dia da Lua Magnética (22 de agosto de 2021). Este dia é 
Macaco Auto-Existente Azul, Kin 251, que também codificou a data 9-11-2001. Como esta é a terceira de 
quatro luas cheias nesta temporada, é conhecida como lua azul. 

Um Eclipse Lunar parcial ocorre na Lua Harmónica 5, Kin 80 (19 de novembro de 2021). Isto é seguido por 
um Eclipse Solar Total, 15 dias mais tarde  na Lua Nova na Lua Harmónica 20, Kin 95 (4 de dezembro de 
2021). Este eclipse chegará à Antártida e será um tempo poderoso. 

Um Eclipse Solar parcial ocorre na Lua Planetária 10, Kin 242 (30 de abril de 2022). Vento Galáctico Branco. 
Isto é seguido 16 dias depois por um Eclipse Lunar Total no Kin, 258, (16 de maio de 2022), dois dias antes 
da Nova Rotação. 

As duas primeiras Super luas de 2022 ocorrem no ano da Semente Eléctrica Amarela. Estes serão na Lua 
de Cristal 16, Kin 27 (14 de junho), Lua Cósmica 17, Kin 56 (13 de julho). 

 

Equinócios e Solstícios 

Equinócio de 2021: 22 de Setembro, Kin 22 
Solstício de 2021: 21 de Dezembro, Kin 112 

Equinócio de 2022: 20 de Março, Kin 201 
Solstício de 2022: 21 de Junho, Kin 34 
 
  



	

	 43 

NS 1.35 
Ano Lua Auto-Existente 

2022 - 2023 

Kin 69 

 

Eu defino com o fim de purificar 

Medindo o fluxo 

Selo o processo da Água universal 

Com o tom auto-existente da forma 

Eu sou guiado pelo poder da força vital 

Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim 

 

Castelo Branco Norte do Cruzar, Corte da Morte: Refinar o Guerreiro 

Onda Encantada 6 do Enlaçador de Mundos Branco: Poder da Morte 

Harmónica 18: Processo Ressonante 

Formular o Livre-arbítrio da sintonia 

No ano do tom Auto-Existente perguntamos: Qual será a forma do meu serviço? 

Gama: Terceiro Olho 

Mantra: Hraha 

Minha linhagem é a união da consciência intrínseca e a esfera final, eu alcanço o poder da paz! 

Que nos seja concedida a Visão Galáctica para transformar toda a matéria no brilho purificador do Sonho 
Mais Alto! 

A Lua Auto-Existente abre a Terceira Dimensão: Sincronização Cósmica 

Activar a Segunda Esfera Mental: Inconsciente. 
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A Lua Auto-Existente Vermelha abre o Novo Ciclo Sirius 35 (1.35). Este é um ano para focalizar nossa nova 
forma purificada, guiada pela força vital da Serpente. A Lua Auto-Existente é o único Portal de Activação 
Galáctica destes 9 anos. 

Codificada pelo tom Auto-Existente da Forma, a Lua Auto-Existente está na quarta posição da Onda 
Encantada do Enlaçador de Mundos Branco da Morte. A Onda Encantada do Enlaçador dos Mundos 
Branco simboliza a morte a tudo o que não serve mais. 

Sincronização Cósmica refere-se ao domínio da ordem sincrónica: Auto criação através do tempo. Este 
ano, trabalhamos para dominar os códigos da ordem sincrónica, incorporando-os em nosso 
subconsciente. 

Neste ano da Lua Auto-Existente, fechamos o intervalo entre o inconsciente e o consciente. A Lua 
Harmónica 26, Enlaçador de Mundos Espectral Branco (10 de dezembro) marca o 33º aniversário da 
descoberta da Lei do Tempo em Genebra, Suíça (1989). 

Um aspecto fundamental deste ano concentra-se em trazer o Inconsciente para a consciência consciente. 
Este é um propósito fundamental da Lei do Tempo. O Inconsciente é a esfera mental que contém 
pensamentos condicionados e adquiridos. Este é o repositório da mente consciente rejeitada, e das falsas 
mentalidades condicionadas percebidas como realidade. O inconsciente também contém material que 
pode ter sido consciente, mas agora está reprimido. 

A Última das três Superluas de 2022 ocorre no 18º dia do Ano da Lua Auto-Existente (12 de agosto de 
2022). Este dia será Kin 86,Enlaçador de Mundos Galáctico Branco. Macaco Galáctico Azul códigos da 
primeira de quatro Super luas para 2023 na Lua Cósmica 7 (3 de julho de 2023). 

Um Eclipse Solar parcial ocorrerá na Lua 8, Kin 160 (25 de outubro de 2022). Seguindo-se  14 dias depois 
um Eclipse Lunar Total no Mago Harmónico Branco. Este dia será um giro (260 dias) do Ano Novo 
Galáctico, 26 de julho de 2023: Ano do Mago Harmónico Branco. Este Kin também codifica a primeira 
transmissão da História Cósmica, Lua Solar 7 do Ano da Semente Solar, 2002. 

 

Equinócios e Solstícios 

Equinócio de 2022: 21 de Setembro, Kin 128 
Solstício de 2022: 21 de Dezembro, Kin 217 

Equinócio de 2023: 20 de Março, Kin 46 
Solstício de 2023: 22 de Dezembro, Kin 63 
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NS 1.36 
Ano Mago Harmónico Branco 

2023 - 2024 

Kin 174 

 

Eu potencializo com o fim de encantar 

Comandando a receptividade 

Selo a saída da intemporalidade 

Com o tom harmónico da radiação 

Eu sou guiado pelo poder do espírito 

 

Castelo Amarelo Sul do Dar, Corte da Inteligência. Amadurecer do Sol 

Onda Encantada 14 do Cão Branco: Poder do Coração 

Harmónica 44: Saída Ressonante 

Sintonia da Inteligência Expressa 

No Ano do tom Harmónico perguntamos? Qual a melhor forma de me fortalecer? 

Kali: Sacra Sexual 

Mantra: Hrim 

Meu nome é o Glorioso Nascido de Lótus, eu cataliso o calor de luz interior! 

Que as Forças Supermentais reúnam suas estruturas electro-plásmicas de evolução espiritual, e as 
libertem na Noosfera! 

O Mago Harmónico Branco abre a Quarta Dimensão: Cubo Cósmico. Campo de força Sirius 

Activar terceira Esfera Mental: Consciente 

 

O Mago Harmónico Branco abre o Novo Ciclo Sirius 36 (1.36). Este é um ano de empoderamento supremo 
dos magos da Terra e codifica o primeiro dia da transmissão da História Cósmica em 13 de março de 2002. 

"Outubro" 2023 marca 441 anos desde que o calendário Gregoriano foi implementado em 1582. 
Sincronicamente este é o Ano do Cubo Cósmico e 16 anos da descoberta de Valum Votan da matriz de 
cubos 441 em 2007. Também este ano, a quarta dimensão do tempo, corresponde ao campo de força 
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Sirius. Como um calendário solar-galáctico com uma data de sincronização de 26 de julho baseada na 
ascensão helíacal da estrela Sirius. 

Este ano também contém um "Dia bissexto" ao qual chamamos de 0.0. Hunab Ku. "Dias bissextos" caem 
sempre entre um dia macaco e um dia humano. Este ano cai no Kin 131-132. 

"Dias Bisextos", como os conhecemos, foi a criação do Papa Gregório XIII que alterou a regra de salto 
tornando os anos do século, divisíveis por quatro, em anos bissextos, a menos que fossem divisíveis por 
400. Assim, 1600 e 2000 foram anos bissextos, mas 1700, 1800 e 1900 não foram. 

0.0.Hunab Ku é o dia perfeito para sintonizar a atemporalidade pura, e transcender o conceito de tempo 
linear. 

Codificada pelo tom Harmónico da Radiação, a Lua Harmónica está na quinta posição da Onda Encantada 
do Coração do Cão .A Onda Encantada do Cão Branco simboliza amor e lealdade. 

Sirius também é conhecida como a estrela do cão, e é de grande importância este ano. Estude e medite 
sobre isso: A Missão Sirius é responsável por unir sistemas solares dentro de si, como uma necessidade 
do Campo Unificado. Estude o mapa estelar interdimensional galáctico Maya na parte detrás. 

Este é o ano de um Grande Despertar de novos magos da Terra e o avanço quântico de todos que têm 
trilhado esse caminho. 

A segunda Super lua de 2023 ocorre no 7º dia do Ano Mago Harmónico Branco. Este será Kin 180 (1 de 
agosto). 

A terceira Super lua (e lua azul) chega 30 dias depois na Lua Lunar 9, Kin 210. A última das quatro super 
luas de 2023 aparece na Lua Eléctrica 10, Kin 239 (29 de setembro). Esta também é conhecida como a Lua 
da Colheita, pois é a lua cheia que ocorre mais perto do Equinócio 

Um Eclipse Solar Total ocorre no quinto dia da Lua Planetária, Kin 170. Este eclipse solar dá início à Onda 
Encantada do Coração do Cão Branco , e é um evento raro para os espectadores nos Estados Unidos. O 
último eclipse solar total visível nos Estados Unidos continental ocorreu no ano da Semente de Cristal 
(2017). O próximo eclipse, não ocorrerá até ao Ano da Semente Magnética Amarela (2045), 52 anos desde 
o primeiro ano de profecia (1993). 

 

Equinócios e Solstícios 

Equinócio de 2023: 23 de Setembro, Kin 233 
Solstício de 2023 : 22 de Dezembro, Kin 63 

Equinócio de 2024: 20 de Março, Kin 77 
Solstício de 2023: 21 de Dezembro, Kin 167 
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NS 1.37 
Ano Tormenta Rítmica Azul 

2024 - 2025 

Kin 19 

 

Eu organizo com o fim de catalizar 

Equilibrando a energia  

Selo a matriz da autogeração 

Com o tom rítmico da igualdade 

Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado 

 

Castelo Vermelho Leste do Girar, Corte do Nascimento: Semente Iniciada 

Harmónica 5: Matriz Ressonante 

Auto-regulação da Sintonização do Fogo Universal 

Onda Encantada 2 do Mago Branco: Poder da Intemporalidade 

19 está acima de Tudo 

No ano do tom Rítmico perguntamos: Como posso estender a minha igualdade aos outro? 

Alfa: Chakra da Garganta 
Mantra: Hraum 

Meu país é a esfera suprema não nascida. Eu solto o elétron duplo-estendido no Polo Sul! 

Que a visão dos Anciãos das Estrelas dos Grandes Conselhos de Luz fale através de nós para que todos 
possam ascender em graça sublime! 

Ano da Tormenta Rítmica Azul introduz-nos na Quinta Dimensão do Tempo 

Calor Vermelho/Força Térmica: Despertar do Divino Masculino. Equilíbrio Hemisfério Direito. 

Campo de força Estação Intermédia AA 

Activar a Quinta Esfera Mental: Superconsciente 
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A Tormenta Rítmica Azul  abre o Novo Ciclo Sirius 37 (1.37). Este é um ano de organização dos magos da 
terra e activação do poder da Vontade Divina realizada pelo masculino. 

Uma maneira de activar o nosso superconsciente é contemplar que podemos aprender a acessar o registo 
completo de actividades e eventos relacionados a tudo o que ocorre aqui na Terra através da 
concentração focal. 

Através das diferentes vigilâncias (ou o que podemos chamar de visualização remota) conduzidas pela 
estação intermediária AA, praticamente tudo o que acontece neste planeta é conhecido e observado. 
Isto, por sua vez, está correlacionado com os registos mantidos nos arquivos da biblioteca akashica da 
sétima dimensão ou o que poderíamos chamar de Registo Mestre. 

Codificada pelo tom Rítmico da Igualdade, a Tormenta Rítmica está na Onda Encantada do Mago da sexta 
posição da Intemporalidade. A Onda Encantada  do Mago simboliza receptividade atemporal. 

A Primeira Lua Cheia (e Lua Azul) do Ano da Tempestade Rítmica ocorre no 25º dia da Lua Magnética, Kin 
43 (19 de agosto de 2024). 

As três Super luas de 2024 ocorrem no ano da Tormenta Rítmica Azul. O primeiro é acompanhado por um 
Eclipse Lunar parcial na Lua Lunar 27, Kin 73 (18 de setembro de 2024). Esta é a Lua da Colheita, como é 
a Lua cheia mais próxima de Equinócio. 

A segunda das três super luas de 2024 ocorre na Lua Eléctrica 28, Kin 102 (17 de outubro de 2024). Vento 
Espectral Branco é a assinatura de Paramahansa Yogananda. 

A última das três Super  luas de 2024 ocorre na Lua Harmónica 1, Kin 131, iniciando a Onda Encantada de 
magia do Macaco. 

Um Eclipse Lunar Total ocorre na Lua Solar 8, Kin 250 (14 de março de 2025). Este dia é Cão Eléctrico 
Branco e começa um ciclo de 65 dias da Temporada do Amor. A Lua Eléctrica é a analógica do dia, e neste 
tipo de eclipse, a Lua assumirá uma cor vermelha enferrujada ou Em seguida, 15 dias depois por um 
eclipse solar parcial no kin 5,Serpente Harmónica Vermelha. 

 

Equinócios e Solstícios 
Equinócio de 2024: 22 de Setembro, Kin 77 
Solstício de 2024 : 21 de Dezembro, Kin 167 

Equinócio de 2025: 20 de Março, Kin 256 
Solstício de 2025: 22 de Junho,  Kin 89 
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NS 1.38 
Ano Semente Ressonante Amarela 

2025 - 2026 

Kin 124 

 

Canalizo com o fim de focalizar 

Inspirando a percepção 

Selo a entrada do florescimento 

Com o tom ressonante da harmonização 

Sou guiada pelo poder da inteligência 

 

Castelo Azul Oeste do Queimar: Corte da Magia 

Harmónica 31: Entrada Ressonante 

Informa o florescimento da sintonização.  

Onda Encantada 10 do Espelho: Poder do infinito.  

Nos anos de Tom Ressonante, nós perguntamos: Como posso sintonizar meu serviço aos outros?  

Limi: Plexo Solar  

Mantra: Hrum 

Consumo pensamentos dualísticos como alimento, purifico o electron mental do Polo Norte! 

Que nossa percepção seja organizada em um Todo Cósmico para que todos possamos nos tornar Um com 
a radializada Ordem da Fonte Primária! 

O Ano da Semente Ressonante Amarela abre a Sexta Dimensão do Tempo 

Força Luminosa da Luz Azul: Acordar do Divino Feminino. Equilíbrio do Hemisfério Esquerdo. Campo de 
força de Antares  

Ativa a Sexta Esfera Mental: Consciente Subliminar. 
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Semente Ressonante Amarela abre o Novo Ciclo Sirius 38 (i.38). Esse é um ano para sintonizar o 
florescimento das sementas plantadas e entrar no reino imaginal criativo. O Divino Feminino é o poder 
supremo da imaginação criativa.  

Este ano marca o décimo terceiro ano, o ponto médio, dos primeiros 26 anos da Nave do Tempo Terra. O 
primeiro ano começou no ano da Semente Galáctica Amarela, 26 de julho de 2013 com a Sincronização 
Galáctica. Treze é o número do Divino Feminino, que é o tema importante desse ano. No ano da Tormenta 
Rítmica, focalizamos o masculino e neste ano trazemos para a totalidade e ao equilíbrio do masculino e 
do feminino.  

A física mostra que o Sol é na verdade dois seres solares: dois átomos de hidrogênio individuais fundidos 
através da fusão cósmica em um ser: um átomo de hélio recém criado (multiplicado um bilhão de vezes). 
Helios e Vesta são os nomes dados a esses dois seres, os “pais divinos” de nosso sistema solar.  

Ao nascer, cada um de nós foi dividido em duas polaridades iguais, mas opostas. Quando as duas metades 
são reunidas em ressonância perfeita, o resultado é a consciência solar.  

Visualize a união divina de Helios (macho-alfa) e Vesta (Fêmea-Ômega), como o amor perfeito que 
aumenta a luz.  

Codificado pelo tom ressonante da Sintonização, a Semente Ressonante está na sétima posição da Onda 
Encantada do Espelho do Infinito. A Onda Encantada do Espelho simboliza a Auto-reflexão.  

Sete é a porta que abre os mistérios da vida; é o mais sagrado dos números. É o número chave da Lei do 
Tempo, e é o intervalo implícito entre 13 e 20. Sete e 13 são os poderes primários de organização do 
tempo.  

Um Eclipse Lunar Total ocorre na Lua Lunar 16, Kin 167 (07 de setembro de 2025). Kin 167 é Mão Espectral 
Azul, que libera a cura com o tom espectral da Liberação!  

Uma Lua Nova em Virgem e um Eclipse Solar Parcial ocorrem na 2 da Lua Elétrica, Kin 181 (21 de setembro 
de 2025) 

Haverá três Superluas em 2025, e todas ocorrerão no Ano da Semente Ressonante. O primeiro é 18 da 
Lua Elétrica, Kin 197 (07 de outubro); o Segundo é 19 da Lua Auto-existente , Kin 226 (05 de novembro), 
e o terceiro é 20 da Lua Galáctica, Kin 255 (04 de dezembro).  

O Novo Giro começa no Kin 1, cinco dias depois da última Superlua de 2025. Isso vai marcar o 36º 
aniversário do descobrimento da Lei do Tempo na Lua Galáctica 26, (10 de dezembro). 36 = 13 x 2 

A primeira das três Superluas de 2026 ocorre no 22 da Lua Rítmica, Kin 25 (03 de janeiro).  

Há um Eclipse Total Lunar no 25 da Lua Galáctica, Kin 84, (03 de Março), dezassete dias antes do Equinócio.  
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Equinócios e Solstícios.  

Equinócio 2025: 21 de setembro, Kin 182 
Solstício 2025: 21 de dezembro, Kin 12 

Equinócio 2026: 20 de março, Kin 101 
Solstício 2026: 21 de Junho, Kin 194 
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NS 1.39 
Ano da Lua Galáctica Vermelha 

2026 - 2027 

Kin 229 

 

Harmonizo com o fim de purificar 

Modelando o fluxo 

Selo o processo da água universal 

Com o tom galáctico da integridade 

Eu sou guiada pelo poder do espaço 

 

Castelo Verde Central do Encantar, Corte da Matriz: Sincronizar Humano 

Harmônica 58: Processo Espectral 

Formular o Livre Arbítrio da Libertação. 

Onda Encantada 18 do Vento Branco: Poder do Espírito.  

No Tom Galáctico do ano, nós perguntamos: Eu vivo o que acredito? 

Silio: Coração 

Mantra: HRAIM 

Meu papel é cumprir as ações de Buda. Eu descarrego o electron-neutron mental no centro da Terra! 

Qua a Abundância do Poder Galáctico do Sonho Superior gere para sempre o coração compassivo do Amor 
Cósmico! 

A Lua Galáctica Vermelha abre a Dimensão do Sétimo Tempo: o tubo falante de G.O.D. Tempo radial 
superior descendente. 

Campo de Força GM108X Ativa a Sétima Esfera Mental: Perceptor Holomental. 
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Lua Galáctica abre Novo Ciclo 39 Sirius (i.39). Esse é um ano de harmonizar um novo fluxo de tempo.  

Este ano enfoca a transmissão de GM108X, feixe de foco central de um novo campo de força no planeta 
Terra. Essa transmissão se origina da estrala Sirius, que por sua vez, recebe suas pulsações de Hunab Ku, 
o centro da galáxia. O feixe é então focalizado através do Sol como um tipo de programa de radio que 
coordena os ciclos de manchas solares. Mais sobre isso pode ser encontrado nas Crônicas da História 
Cósmica.  

Codificada pelo tom Galáctico da Integridade, a Lua Galáctica está na oitava posição da Onda Encantada 
do Espírito. A Onda Encantada do Vento simboliza a comunicação superior do Espírito.  

Um Eclipse Solar Total ocorre no 18 da Lua Magnética, Kin 246 (12 de agosto de 2026) 

As últimas duas das três Superluas de 2026 ocorrem no 10 da Lua Harmônica, Kin 90; e no 11 da Lua 
Rítmica, Kin 119 (23 de dezembro) 

 

 

Equinócios e Solstícios.  

Equinócio 2026:  23  de  Setembro, Kin 28 
Solstício 2026: 21 de Dezembro, Kin 117 

Equinócio 2027:  20 de Março , Kin 206 
Solstício 2027:  21 de Junho , Kin 39 
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NS 1.40 
Ano do Mago Solar Branco 

2027 - 2028 

Kin 74 

 

Pulso com  o fim de encantar 

Realizando a receptividade 

Selo a saída da intemporalidade 

Com o tom solar da intenção 

Eu sou guiado pelo poder do coração 

 

Castelo Branco Norte do Cruzar, Corte da Morte: Refina o Guerreiro 

Harmônica 19: Saída Espectral 

Expressa Inteligência da libertação  

Onda Encantada 6 do Enlaçador de Mundos: Poder da Morte 

No Tom Solar, nós perguntamos: Como posso alcançar o propósito? 

Chakra Raiz 

Aterrando e conectando o coração do centro da Terra. 

Mago Solar Branco abre a Oitava Dimensão do Tempo, menor tempo radial ascendente.  

Campo de força de Arcturus  

Ativa a Sétima Esfera Mental: Perceptor Holomental.  
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Mago Solar abre um Novo Ciclo Sirius 40 (1.40). Esse é o ano de nova receptividade inspiradora e 
reencantamento do mundo.  

Codificada pelo tom Solar de Intenção, a Lua Solar está na nona posição da Onda Encantada do Enlaçador 
de Mundos, simbolizando igualdade e morte para velhos modos de ser que não servem mais.  

A oitava dimensão do tempo carrega o podes das oitavas. Contemplando essas palavras: 

A Lei do Tempo permite que a inteligência humana acompanhe o ritmo das mudanças rápidas de nossas 
estrelas, galáxias e universo, permitindo o discernimento das oitavas galácticas.  

A oitava galáctica é a faixa de frequência de radiação galáctica ampliada e plasma que acompanha as 
mudanças periódicas no caleidoscópio em constante mudança do Cérebro Galáctico. Valum Votan.   

Esse ano também contém um “dia bissexto” que referimos como 0.0. Hunab Ku. “Dias Bissextos” sempre 
came entre o dia Macaco e o dia Humano. Esse ano cai no Kin 31-32.  

 

 

Equinócios e Solstícios 
2027 Equinócio: 23 de Setembro, Kin 133 
2027 Solstício: 22 de Dezembro, Kin 223 

2028 Equinócio: 20 de Março, Kin 51 
2028 Solstício: 21 de Dezembro, Kin 67 
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NS 1.41 
Ano da Tormenta Planetária Azul 

2028 - 2029 

Kin l79 

 

Aperfeiçoo com o fim de catalizar 

Produzindo a energia 

Selo a matriz da autogeração 

Com o tom planetário da Manifestação  

Eu sou guiado pelo poder da realização 

 

Castelo Amarelo Sul do Dar. Corte da Inteligência: Sol Maduro.  

Harmônica 45: Matriz Espectral.  

Auto-regula o Fogo Universal da Libertação 

Onda Encantada 14 do Cachorro: Poder do Coração 

No Tom Planetário, nós perguntamos: Como aperfeiçoo o que faço? 

Chakra da Coroa  

Noosfera Consciente 

Unindo Céu e Terra  

Tormenta Planetária Azul abre a Nova Dimensão do Tempo: Tempo do Núcleo Interno – Holon Mental 
Perceptor Manifesto. Noosfera ativada.  

Ativa a Sétima Esfera Mental: Holon Mental Perceptor 
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Tormenta Planetária Azul abre o Nono Ciclo de Sirius 41 (1.41). Esse é o ano que manifestamos nossa 
transformação nos últimos nove anos. Somos guiados pela Mão Planetária, o Arquétipo Avatar da Cura e 
Realização.  

Esse ano nós entramos no tempo do núcleo interno, onde toda a eletricidade cósmica é gerada. É o estado 
mestre de sintonização e transmissão, o Coração do Universo, Fonte de todos os códigos.  

Codificado pelo tom Planetário da Manifestação, a Lua Planetária está na décima posição da Onda 
Encantada do Cachorro do Amor e da Lealdade.  

Ocorrem três Superluas em 2029. A primeira é no 22 da Lua Galáctica, Kin 136 928 de fevereiro); a segunda 
é no 24 da Lua Solar, Kin 166 (30 de Março); e a Terceira é no 25 da Lua Planetária, Kin 195 (28 de Abril). 

A rocha especial, Apophis, vai fazer sua aproximação maior no 10 da Lua Planetária, Kin 180 (13 de abril 
de 2029), que é sexta-feira 13. Vamos escutar muito mais sobre isso quando a data se aproximar.  

Apophis é o nome dado a serpente demónio que personifica o mal e o caos na mitologia do antigo Egito. 
É também conhecida como Asteroide 99942.  

9 + 9 + 9 + 4 + 2 = 33, número do Iniciado. 

Supostamente, o Apophis passará a cerca de 19.400 milhas (31.300 quilômetros) da superfície da Terra. 
Isso o colocará dentro das órbitas dos satélites de comunicação geossíncronos. Não haverá Lua e será 
interessante ver o que ocorre no céu. 

Um Eclipse Lunar Total ocorre no 28 da Lua Cristal, Kin 254 (26 de junho de 2029). Kin 254 é Mago 
Ressonante Branco, o ano de 1999-2000, o sétimo e final ano da profecia de Pacal Votan.  

 

 

Equinócios e Solstícios 

2028 Equinócio: 22 de Setembro, 2028, Kin 237 
2028 Solstício: 21 de Dezembro, 2028, kin 67 

2029 Equinócio: 20 de Março, 2029, Kin 156  
2029 Solstício: 21 de Junho, 2029, Kin 249 

 

  



	

	 58 

Esse Mapa da Visão de Nove Anos conclui com a Lua Cheia no Dia Fora do Tempo, Noite Planetária Azul, 

onde nós aperfeiçoamos com o fim de sonhar, produzindo a intuição. O dia seguintes é Ano Novo 

Galáctico, Semente Espectral Amarela, que abre os 4 últimos anos dos 13 anos do ciclo de estabilização 

da Noosfera do Giro do Tempo da Terra. 

 

Após a conclusão do ano da Tormenta Magnética Azul, o banco psi da Noosfera deve estar totalmente 

operacional, iluminando a Rede Telepática Planetária e atraindo Energia em uma oitava superior. 

 

N.S. 1.42: Semente Espectral Amarela (2029-2030) 

N.S. 1.43: Lua Cristal Vermelha (2030-2031) 

N.S. 1.44: Mago Cósmico Branco (2031-2032) 

N.S. 1.45: Tormenta Magnética Azul (2032 - 2033) 
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Dia Fora do Tempo 2020 - 2029  

Paz Através da Cultura 
Dia da Liberdade Galáctica 

 

Julho 25, 2020: Espelho Magnético Branco, Kin 118 

 

Julho 25, 2021:Noite Lunar Azul, Kin 223 

 

Julho 25, 2022: Estrela Elétrica Amarela, Kin 68 

 

Julho 25, 2023: Caminhante do Céu Auto-existente Vermelho, Kin 173 

 

Julho 25, 2024: Espelho Harmônico Branco, Kin 18 

 

Julho 25, 2025: Noite Rítmica Azul, Kin 123 

 

Julho 25, 2026: Estrela Ressonante Amarela, Kin 228 

 

Julho 25, 2027: Caminhante do Céu Galáctico Vermelho, Kin 73 

 

Julho 25, 2028: Espelho Solar Branco, Kin 178 

 

Julho 25, 2029: Noite Planetária Azul, Kin 23 
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Novos Giros Galácticos 

 

Há 13 Novos Giros Galácticos nesse Ciclo de 9 Anos, 2020 – 2029. Um novo giro é o redefinir os 260 dias 
do ciclo Tzolkin, um tempo quando os quadros estão limpos para um novo giro.  

 

Kin 1, Dragão Magnético Vermelho 

Unifico com o fim de nutrir 

Atraindo o ser 

Selo a entrada do nascimento  

Com o tom magnético do propósito 

Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado 

Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim 

 

1.33.6.3: 15 de Dezembro, 2020, Kin 1 

1.34.3.2: 21 de Setembro, 2021, Kin 1 

1.34.11.18: 19 de Maio, 2022, Kin 1 

1.35.7.25: 3 de Fevereiro, 2023, Kin 1 

1.36.4.4: 21 de Outubro , 2023, Kin 1  

1.36.13.12: 08 de Julho, 2024, Kin 1 

1.37.9.19: 25 de Março, 2025, Kin 1 

1.38.5.26: 10 de Dezembro, 2025, Kin 1 

1.39.2.5: 27 de Agosto, 2026, Kin 1  

1.39.11.13: 14 de Maio, 2027, Kin 1 

1.40.7.20: 29 de Janeiro, 2028, Kin 1 

1.41.3.27: 16 de Outubro, 2028, Kin 1  

1.41.13.7: 3 de Julho, 2029: Kin 1 
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NOVE 

Meditações e Mapas Das Estrelas 

Meditação De Conexão Para  
O Novo Feixe De Consciência 

 

Visualize um Sol radiante e ardente em seu terceiro olho. Pratique aumentar e diminuir a luz. Concentre-

se na respiração e relaxe a mente de volta ao seu estado natural. Sinta o calor desse Sol interno pulsando 

de seu terceiro olho e depois circulando por todo o corpo. 

Agora, pulse um feixe de luz através de seu terceiro olho até o centro do Sol (se o Sol estiver fora, você 

pode querer praticar fora). 

Conforme você transmite este feixe para o centro do Sol, veja outro feixe vindo através das lentes do Sol 

físico. Este é o novo feixe galáctico. 

Medite sobre este novo feixe como um pacote de informações carregado com o conhecimento de vários 

sistemas estelares. Este feixe é uma sementeira de novas frequências, novas percepções e uma nova 

forma de estar no planeta Terra. 

 

Ponte Arco-Íris 

A manifestação da Ponte do Arco-Íris simboliza paz, igualdade e justiça para todos. A construção da Ponte 

do Arco-Íris é uma atividade construtiva que emprega o reino imaginal. 

O objetivo culminante deste trabalho é a Ponte do Arco-Íris Circumpolar (antahkarana planetário), a 

forma de manifestar permanentemente o circuito interdimensional pelo qual toda a criação é ligada 

como uma única unidade. 

Quando a Ponte do Arco-Íris se tornar uma realidade, será como se um fogo purificador descesse por seu 

caminho arqueado, limpando para sempre a mentalidade errônea gerada pelo tempo falso. 

Em vez disso, haverá a glória da unidade telepática da noosfera - um momento sem precedentes na 

evolução cósmica na Terra. 
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Meditação 

Antes da meditação, é bom reservar alguns momentos para clarear a 

mente, dissolvendo todos os pensamentos à medida que surgem.  

Veja a meditação completa aqui: 

lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-meditation.html  

 

Concentre-se em seu coração. 

Gere sentimentos de amor. 

Quando você sentir que seu coração está aberto e sua mente está clara, comece a 

visualização. 

Visualize-se dentro do núcleo de cristal octaédrico da Terra. 

Sinta seu coração no centro deste núcleo de cristal, gerando um ponto intensamente 

ardente de Luz Branca. 

Sinta esta luz do núcleo do seu coração criando uma coluna etérica que se estende aos 

polos Norte e Sul do centro ardente até as pontas do núcleo octaédrico. 

Agora visualize um grande fluxo de luz cheia de plasma multicolorido emanando do 

núcleo do seu coração e fluindo ao longo do eixo central em direção a ambos os polos 

da Terra, disparando deles, para se tornarem duas faixas de arco-íris com 180 graus de 

distância. 

Conforme a Terra gira em seu eixo, esta ponte de arco-íris permanece estável e 

constante, imóvel. 

Sinta os dois feixes de luz do arco-íris passando por sua coluna central, saindo de cima e 

sua cabeça e sob seus pés para criar uma ponte de arco-íris em torno de seu corpo. 

Sinta que você é um transmissor e receptor de uma onda telepática de Amor puro. 
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Repita 3 vezes: 

Eu sou Um com a Terra, a Terra e Eu somos Uma Só Mente. 

Agora você e a Ponte Arco-íris são um! 

Segure essa energia por tanto tempo quanto sentires. 
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Campos de força e mapa estelar interdimensional 

 

O que segue é oferecido como uma diretriz para trabalhar com o Mapa Estelar Interdimensional (Maya 
Galáctico) para desbloquear sua memória cósmica. 

Estude o gráfico, reproduzido aqui, mas criado em 1987 pelo Dr. José Argüelles e apresentado em seu 
livro Surfistas da Zuvuya. 

Observe que cada uma das 9 dimensões de tempo é codificada por um desses campos de força. Este é um 
sistema que pode ser estudado no que se refere a um de cada um dos nove anos. 

Você notará que a primeira e a terceira dimensões têm campos de força invisíveis. Isso representa a  
Galáctica Ordenação Dinâmica Invisível que se sincroniza (terceira dimensão do tempo) com o poder da 
Criação Cósmica (dimensão do primeiro tempo). 

 

Primeira Dimensão do tempo: Campo de força invisível  

Segunda Dimensão tempo: Campo de força de Plêiades  

Terceira Dimensão do tempo: Campo de força invisível  

Quarta dimensão do tempo: Campo de força de Sirius 

Quinta Dimensão de Tempo: Campo de Força da Estação Intermediária AA  

Sexta Dimensão de Tempo: Campo de Força de Antares 

Sétima Dimensão de Tempo: Campo de Força GM108X  

Oitava Dimensão de Tempo: Campo de Força de Arcturus 

 

A chave é meditar esse sistema em seus chakras para incorporar o conhecimento das estrelas. 

Este mapa estelar começa no terceiro olho com Hunab Ku: único doador de movimento e medida. 

Visualize o Hunab Ku no terceiro olho como uma estação de rádio cósmica, recebendo e transmitindo 
vários fluxos de informação. É aqui que os comandos da Galáctica Ordenação Dinâmica (G.O.D.) são 
recebidos. 

Esses "comandos" podem ser considerados modelos de informações que são então pulsados para cima, 
para a Fonte Onigalática (chacra coronário). 
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A partir daqui os modelos de informação são transduzidos para a Galáxia Mãe Alfa (Mãe Original do 
passado primordial) e a Galáxia Pai Ômega (Pai Original do futuro primordial). 

Os modelos "passado" e "futuro" são então transduzidos e transmitidos a Sirius, localizado no chacra 
laríngeo. Sirius, a estrela mais brilhante em nosso céu, auxilia na unificação e coordenação solar-galáctica. 

Observe que Sirius é a primeira ordem estelar abaixo da ordem galáctica de Hunab Ku, que está 
diretamente abaixo da Fonte Omnigaláctica, 

De Sirius, esses modelos de informação são então transmitidos para as Plêiades no chacra cardíaco, onde 
reside Alcione, o Sol Central em nossa parte da galáxia. 

Em cada um dos lado de Plêiades estão Antares e Arcturus. Antares está localizado no lado materno 
primitivo, e Arcturus está no lado paterno primordial. A Plêiades é a estação de comando central entre as 
duas, onde os programas de informação são transduzidos e baixados. 

Antares significa "rival de Marte" e é a estrela mais brilhante da constelação de Scorpius. Arcturus é o 
urso ou estrela pastor que representa a tutela ou orientação. É a estrela mais brilhante da constelação de 
Bootes. 

A Sonda Arcturus ilustra como Arcturus e Antares já foram rivais. Depois da experiência marciana, eles se 
tornaram aliados e uma parceria foi formada para manter a vigilância no setor Vela. 

No mapa Estelar Interdimensional, Arcturus e Antares trabalham juntos para sintetizar modelos de 
informações passadas e futuras que são então transduzidas e transmitidas para a Estação Intermediária 
AA. 

A Estação Intermediária AA é uma estação de monitoramento de dimensão superior que pesquisa 
atividades na Terra. Por meio de diferentes vigilâncias, ou o que podemos chamar de "visão remota", 
virtualmente tudo o que ocorre neste planeta é conhecido e observado. A Estação Intermediária AA faz 
parte da operação mais ampla de conselhos intergalácticos.  

O que vemos agora com toda a vigilância é apenas uma revelação do que sempre aconteceu nas 
dimensões superiores. Como acima, abaixo. 

Da estação intermediária AA, fluxos de informação de estrelas como Sírio, Plêiades, Arcturus e Antares 
são baixados e canalizados para o Pai Sol (Hélios) e a Mãe Sol (Vesta), os pais divinos de nosso sistema 
solar. 

Este fluxo de informação é então irradiado através de nosso Sol (Kinich Ahau) e transduzido através dos 
ciclos de manchas solares para a Terra. É assim que os maias galácticos recebiam informações 
diretamente e é a base do Fator Maya, Um Caminho Além da Tecnologia, do Dr. José Argüelles. 

Do Sol, a informação é irradiada para o coração da Terra (interior da Terra) e emanada para a superfície 
para ser recuperada através dos "filhos do Sol". 
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Os filhos do Sol são "telepatas bio-solares". 

"Bio" significa forma viva. Solar pertence ao sol. 

Um telepata bio-solar é aquele cuja mente está sintonizada com os ciclos do sol e pode se comunicar com 
outras civilizações telepáticas. Como? 

Ao sintonizar o terceiro olho com o Sol, que é um portal para Hunab Ku. Por meio da ressonância cultivada 
por uma mente disciplinada, pode-se sintonizar as transmissões de outros sistemas estelares, como Sirius 
ou Arcturus, etc. Com sorte, obter conhecimento relevante para auxiliar os terráqueos no processo de 
recuperação da memória. 

A partir deste mapa, vemos a importância da Terra como recipiente e estágio final deste experimento 
específico no tempo.  
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Ciclos da Linha do Tempo 

 

Ciclos e subciclos são os princípios básicos da Lei do Tempo. Um ciclo é um intervalo de frequência que 
contém informações específicas. Um ciclo é parte de um sistema de liberação de tempo. Esta é uma visão 
geral abreviada da Linha do Tempo Maya Galáctica. 

1987-1992, Campanha para a Nova Terra (começando com Convergência Harmônica)  

1992-2000, Timeshift, seguido pelos Sete Anos de Profecia. Movimento de Paz e Mudança do Calendário 
de 13 Luas.  

2000-2004, Campanha para o Novo Tempo, Crônicas da História Cósmica ativadas 

2004-2011, Sete Anos do Mistério da Pedra. 7 volumes do ciclo da História Cósmica concluído. 
Synchronotron ativado. 

2012-2013, Encerramento do Ciclo / Sincronização Galáctica. Entrada do novo feixe galáctico.  

2013-2020, Ciclo de 7 Anos do Novo Humano Solar - Ancorando a Visão. Lançamento do Comando 
Telepático e Programa de Unificação da Nave do Tempo Terra.  

2020-2033, Ciclo de 13 anos para estabelecer a Noosfera da Nave do Tempo Terra. Rede Telepática 
Planetária em pleno funcionamento. Em 2033 - Ano da Tormenta Magnética Azul - Banco Psi da Noosfera 
totalmente operacional. A raça humana funcionando como um único organismo. Fase 1 

2020-2029: Mapa de Visão de 9 Anos: Abrindo as 9 Dimensões de Tempo  

2029-2033: 4 Anos, Amadurecer o Plano 

Nota: O fractal de 26 anos do Novo Feixe: 2013-2039 

Em uma escala maior, em 2016, Ano da Tormenta Espectral Azul, iniciamos um ciclo de 2.756 anos: as 
Dinastias da Mente Maya Galáctica da Nave do Tempo Terra. Estas não são “dinastias” no sentido 
convencional, mas foram estabelecidas pelas famílias da Terra para estabelecer a igualdade 
compartilhada por todos e a soberania da Terra. Este constitui o reino sempre futuro da Syntropia, a união 
da mente da Terra com as famílias da Mente da Terra, dando à luz os Avatares de O.M.A .: Matriz Original 
Alcançada. 

As Dinastias da Mente Maya Galáctica consistem em 53 ciclos de 52 anos, também conhecidos como 
Rodas Sirianas do Tempo. 
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Esses ciclos foram deixados por Valum Votan, pouco antes de sua passagem na Lua Solar 17 do ano da 
Lua Harmônica Vermelha e seguem o curso de 2016 - 4772. O primeiro dos 53 ciclos de 52 anos é 2016-
2068, e o ciclo final é 4720-4772, quando é concluído o ciclo de Um Grande Renascimento de Sirius. 

Para obter informações completas sobre esses ciclos, consulte o Livro do Cubo, o sétimo e último volume 
das Crônicas da História Cósmica. 
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Primeiros 26 Anos da Nave Tempo Terra 
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Novo Ciclo Sirius I (1987-2039) 

 

O portal para a conclusão do Grande Ciclo de Profecia foi 
aberto 34 dias após o solstício de verão (Hemisfério Norte) 
1987, no Kin 34-Mago Galáctico Branco. Isso começou o Novo 
Ciclo 1 de Sirius, um ciclo de 52 anos do qual o primeiro 
termina em 2039, depois começa outro e termina em 2091 e 
o seguinte em 2143, etc. 

Conforme mostrado na tabela, cada ano é codificado por um 
dos quatro portadores do ano: Mago, Tormenta, Semente e 
Lua. O ano sempre começa em 26 de julho e termina em 24 
de julho, com o dia final sendo 25 de julho.  

“NS1" indicava o Novo Ciclo 1 de Sirius, os anos são 
numerados NS1.0 – NS1.51 para um total de 52 anos. A 
contagem começa no canto superior esquerdo com o ano do 
Mago Galáctico Branco (Kin 34), numerado NS1 .0 - isso indica 
que 0 anos se completaram desde o início do Novo Ciclo de 
Sirius 1, portanto NSl.0. O último ano do Novo Ciclo de Sirius 
1 é o ano da Lua Ressonante Vermelha (Kin 189), numerado 
NSl.51, após o qual terá início o Novo Ciclo Sirius 2 (NS2). 
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Os Cinco Castelos do Tempo 
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Os Sete Plasmas Radiais 
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Os Oito Sabbats 
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	 78 

INFORMAÇÕES DE CONTATO 

 

Este Mapa de Visão é um modelo de trabalho, destinado à cocriação. Sabemos que muitos de vocês 
trabalham há anos com este material, e outros são novos e desejam se envolver. 

Se você estiver trabalhando em um projeto relacionado ou tiver um site ou média social relacionado a 
este material, escreva para nós, pois estamos trabalhando para compilar uma lista para disponibilizá-la a 
outras pessoas. 

Se você estiver interessado em ajudar, ou quiser que incluamos projetos relacionados em que está 
trabalhando, relacionados às 13 Luas, Lei do Tempo ou História Cósmica, entre em contato connosco e 
coloque seu tema no cabeçalho do assunto: Educação, Arte / Cultura ou Comunidade , ou ideia do projeto. 
Responderemos ou encaminharemos você para a pessoa certa em sua categoria. Aguarde alguns dias para 
a resposta. Obrigado. 

 

FLT EUA / Inglês 

Envie mensagens sobre este plano de 9 anos para: timeshift2020@lawoftime.org  

Para consultas gerais: info@lawoftime.org 

www.lawoftime.org 

Instagram @livingtimescience 

1320frequencyshift.com 

 

FLT Chile / Espanhol-Inglês 

leydeltiempochile@gmail.com 

Instagram: @leydeltiempochile Facebook: @leydeltiempochile leydeltiempochile.org 

 

Português, Espanhol e Inglês 

lamat228@gmail.com 

www.codigosdotempo.com 

Instagram @Codigos_do_Tempo 

Youtube: Códigos do tempo: bit.ly/YouTube_Flaviah_Motta_Estrela 

 


