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Assinatura Galáctica: 

DAdos pessoAis

Lua do Nascimento:
Plasma Radial: 
Kin Guia: 
Kin Antípoda: 
Kin Análogo: 
Kin Oculto: 
Clã: 
Família Terrestre: 
Tribo: 
Holon Humano: 
Chacra: 
Holon Terrestre: 
Tom: 
Onda Encantada: 
Unidade Crono-Psi: 
Runa Futhark: 
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O MovimenTo

 A Rede de Arte Planetária (Movimento Mundial de Paz e de Mudança para 
o Sincronário de 13 Luas de 28 dias - PAN/RAP) é uma aliança global de pessoas vo-
luntárias, autônomas, que trabalham pela Paz, pela Cultura e pela Natureza (Bios-
fera), sem nenhuma filiação a uma determinada religião ou tendência política, mas 
apresentando como estrutura básica a “Lei do Tempo”, já divulgada às estruturas de 
poder do planeta, especialmente a ONU e o Vaticano.
 
 A Rede de Arte Planetária está estruturada como Movimento Mundial pela 
Paz em uma rede mundial com grupos biorregionais que integram toda variedade 
de profissionais de artes, ciências (físicos, matemáticos, médicos, antropólogos...), 
espiritualistas, terapeutas e de muitas outras especialidades, unindo forças com o 
espírito do novo tempo, realizando encontros, conferências, experiências artísticas 
e projetos baseados na proteção do meio ambiente e retorno aos ciclos naturais.
 
 A Rede de Arte Planetária está fundamentada em princípios naturais que 
orientam para uma cooperação maior com o objetivo comum dos participantes de 
fazer “Paz através da Cultura” e a “Paz da Cultura da Biosfera”. 

 Ativamos eventos que promovem a expansão da consciência humana e 
da conexão que todos temos com a biosfera. Ensinamos a Ciência do Tempo, atra-
vés do Sincronário de 13 Luas - o Sincronário da Paz - como uma forma de entender 
a confusão e disparidades do nosso estilo de vida moderno. 

Nossos objetivos: 
•	 Reeducar para uma conduta de paz entre as pessoas e para com o meio am-

biente;
•	 Divulgar o Sincronário natural e ecológico de 13 Luas e o conhecimento da Lei 

do Tempo: T(E)= Arte; 
•	 Promover o resgate da arte de viver no planeta Terra; 
•	 Promover o dia Mundial da Cultura e da Paz (25 de julho de todos os anos); 
•	 Estabelecer e fortalecer grupos biorregionais de regeneração da Biosfera. 
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 O sincronário que aqui apresentamos, de 13 luas de 28 dias, em substi-
tuição ao calendário gregoriano, é um instrumento perfeito para ordenar o nosso 
tempo, a nossa mente e a nossa realidade, pois ele foi construído com base nos 
ciclos naturais e por isso é um padrão harmônico de medida do tempo. Quando 
isso ocorre, dizemos e constatamos que “tempo é arte”.

Com efeito, na sua elaboração levou-se em conta os diferentes ciclos da lua, como 
o ciclo sinódico, de 29,5 dias, o ciclo sideral, de 27,33 dias, e utilizou-se a média de 
tais ciclos que é 28 dias, por ser um ciclo natural, representado pelo ciclo menstrual 
da mulher.

Também considerou-se que a lua gira em torno da Terra 13 vezes por ano e que 
essa rotação de 365 dias se divide de forma natural em 13 seqüências de 28 dias, 
que correspondem às 13 lunações que se sucedem durante um ano solar, mais um 
dia e representa, também, o tempo que a Terra leva para dar o giro em torno do Sol, 
durante um ano. Por isso que ele é composto de 13 luas de 28 dias.

Por ele, o ano se inicia no dia 26 de julho, que é o dia do evento cósmico em que a 
Estrela SÍRIUS atinge a sua máxima ascensão em relação ao nosso Sol. Esta relação 
entre o Sol e a Estrela Sírius é que permite a nossa harmonização com a galáxia. É o 
dia em que se sincronizam os ciclos: ciclo lunar, ciclo solar, e o mais importante de 
todos, o ciclo galáctico.

O calendário de 13 luas de 28 dias contém a descrição do tempo tanto sob o as-
pecto físico, quanto sob o aspecto espiritual ou energético e é regular e harmônico, 
respeitando e seguindo os ciclos da natureza. Em cada dia das 13 luas do sincroná-
rio, conforme pode ser visto em suas páginas, você encontra uma das 20 energias 
solares, correspondente ao dia, representada por um selo ou glifo solar, e uma das 
13 energias galácticas, representada por um tom galáctico, formando a freqüência 
13:20, o aspecto energético ou espiritual do tempo, veja grafico ilustrativo neste 
texto. É, portanto, um padrão correto de medida do tempo, conforme pode ser 
visto no gráfico que aparece abaixo, denominado: RÉGUA DE 13 LUAS DE 28 DIAS. 
Ele representa uma dispensação para o novo tempo divino 13:20 e é originário da 
cultura maia, dos maias clássicos galácticos.
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Os famosos mestres maias, considerados engenheiros sincronizadores do tempo, 
que eram especialistas em calendários, registraram a natureza precisa dos muitos 
ciclos de tempo nos quais a Terra está envolvida como corpo planetário de um 
sistema galáctico de estrelas.

Eles conheciam o Ciclo da Mente Planetária e a base do tempo sobre a qual opera 
o Código Genético. Eles sabiam que o tempo (a 4ª dimensão) é radial e dispara 
simultaneamente em todas as direções desde o agora sempre presente. Esta simul-
taneidade radial do tempo cria uma holosfera (um todo, um inteiro) com funções 
de sincronia cada vez mais complexas.

O tempo tridimensional (linear, que surge da utilização do calendário gregoriano) é 
plano como um disco. A distorção do tempo linear é como um só galho, finíssimo, 
da holosfera completa do tempo quadridimensional. Isto gera em nossa mente 
uma percepção desordenada e fragmentada da realidade. 

Por isso, o propósito deste sincronário de 13 luas é oferecer um método para que 
nos sincronizemos com o tempo verdadeiro (cuja freqüência é 13:20) e com a na-
tureza, em plena harmonia.

 Ao utilizá-lo em nosso dia-a-dia começamos a eliminar a nossa percepção 
deformada do tempo e a detectar o seu caráter sagrado e de tudo o que nos rodeia.
A magia do tempo se faz consciente em nós porque na quarta dimensão se abrem 
as suas espirais, que nos permitem um relacionamento harmonioso com o todo e 
com todos através da telepatia.

 No ano 2012, que está muito próximo, encerra-se um grande ciclo de tem-
po, de 26.000 anos, iniciado por volta de 23.980 a.C. Será o fim do velho tempo de 
violência e separação que vivemos até aqui, especialmente depois de 3.113 a.C., 
quando se implementou uma medida incorreta de tempo no Planeta Terra, repre-
sentada pelo calendário de 12 meses irregulares, cuja última versão é conhecida 
como Calendário Gregoriano, e que foi o responsável pelo programa que nos trou-
xe a esta situação caótica que vivemos hoje.

 Aceitar a contagem do tempo do calendário de 13 luas de 28 dias é um ato 
positivo, concreto, que promove a substituição do medo pelo amor, do caos pela 
harmonia, da guerra pela paz.

 O novo tempo de paz e harmonia emerge como luz através de uma conta 
perpétua que é o reflexo da eternidade. A mudança para esse novo tempo vem 
sendo postergada por mais de 150 anos, mas agora não é mais possível fazê-lo, 
pois o ciclo está encerrando.

 O encerramento do ciclo significa a reintegração da consciência humana
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dentro do anel solar por meio da aplicação do padrão correto de medida do tempo.

 Independentemente de estarmos ou não conscientes disso, a Terra dá a 
volta em torno do Sol e faz um anel solar em cada órbita. Com a medida correta das 
13 luas, cada uma de 28 dias, poderemos nos tornar conscientes deste anel solar. 
Se fizermos este simples ajuste, o seguimento da conta das 13 luas, então, dentro 
de um ano, nossa consciência levará as freqüências orbitais solares a um correto 
alinhamento com a consciência humana. Isso precipitará um despertar da consci-
ência, de que ainda não se tem conhecimento.

 Quando começou a história na Babilônia, Suméria, Oriente Médio, foi sa-
crificado o conhecimento do anel solar por um enfoque no calendário sinódico 
lunar, o qual não tem nada que ver com o anel solar. Os babilônios destruíram o 
conhecimento do calendário que continha o conhecimento da órbita solar. Ao ani-
quilar tal conhecimento, também eliminaram a base das percepções cósmicas. É 
por isso que é necessária a mudança do calendário neste encerramento do ciclo. 
No novo mundo, a destruição do conhecimento maia do tempo se completou me-
diante a reforma do calendário feita pelo Vaticano em 1582, quando se impôs o 
calendário gregoriano que é usado atualmente por quase toda a humanidade.
 
 O sincronário de 13 luas de 28 dias é um mecanismo que cria uma am-
pliação da consciência, é a chave para a salvação do planeta. É um caminho de 
auto-conhecimento que nos permite passar da terceira dimensão – limitada – para 
a quarta dimensão – ilimitada, onde está presente o tempo sincrônico, a sincronici-
dade.

conheçA As disTorções do cALendário de 12 meses:
 um FALso pAdrão de medidA do Tempo!

Sua origem data de mais de 5.000 anos. Para ser mais preciso, vem de 3.113 a.C., 
desde a época da Babilônia. Foram os egípcios, os babilônios, os sumérios que con-
ceberam o calendário de 12 meses irregulares, imposto à humanidade, do qual  o 
calendário gregoriano atual é a última versão.

Para construí-lo eles utilizaram um círculo de 360º graus, que foi dividido em 12 
partes de 30º cada uma, acrescentaram 5 e com isso obtiveram o equivalente aos 
365 dias, que é a duração de um ano solar em nosso planeta. Dividiram o total em 
períodos com 28, 29, 30 e 31 dias e assim foi feito o calendário que utilizamos até 
hoje, que esconde em seu interior um ciclo completo de 28 dias.
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 Veja as distorções aqui referidas, no gráfico que aparece abaixo, denomi-
nado RÉGUA GREGORIANA DE 12 MESES, mostrando que ele é como uma régua 
cujos centímetros têm diferentes tamanhos.

 Apesar de ter sido originado há mais de 5.000 anos, como vimos, é o mes-
mo calendário que vem sendo usado pela maioria da humanidade desde aquela 
época, pois as inúmeras mudanças que ele sofreu ao longo do tempo não altera-
ram a essência da sua concepção, que foi uma divisão do espaço, através da utiliza-
ção do círculo de 360º .

 Acontece que o uso do calendário traz implicações, pois é ele que rege 
a vida das pessoas que o utilizam. Uma vez que foi usado por tão longo tempo, 
afetou a mente das pessoas e o que afeta a mente do ser humano acaba refletindo 
no mundo e hoje nós vemos o resultado disso num mundo caótico, de guerras, de-
sarmonias, desentendimentos, desperdício criminoso de recursos naturais e uma 
sociedade completamente materialista, dominada pelo dinheiro, pelas máquinas, 
pelas bolsas de comércio e outras, com um slogan odioso que diz que “tempo é 
dinheiro” e tudo gira em torno deste círculo vicioso.

 Observamos, então, que as pessoas de um modo geral vivem como ver-
dadeiras máquinas, pois na verdade não passam de unidades consumidoras e o 
mundo vai ficando cada vez mais materializado, artificial, mecanizado.
Também estamos regidos por um relógio, com hora de 60 minutos, que nos es-
craviza em nosso dia-a-dia, nos indicando a hora para tudo, atrofiando o relógio 
biológico que existe dentro de nós e cada vez mais nos transformando mesmo em 
verdadeiras máquinas.

 Este uso prolongado do calendário irregular, feito na forma de uma medi-
da do espaço e não do tempo, sem respeitar os ciclos naturais, tirou a humanidade 
da sua freqüência natural que é 13:20 e a colocou na freqüência artificial 12:60, a 
freqüência do materialismo, da guerra, das máquinas, do “tempo é dinheiro”, pois é 
isto que a freqüência artificial 12:60 gera.

 A freqüência 12:60, em que vivemos, criada pelos 12 meses irregulares do 
calendário gregoriano e pelos 60 minutos do relógio, que regem a nossa vida, é 
uma freqüência que gera o que estamos vendo hoje no mundo.
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uma freqüência que gera o que estamos vendo hoje no mundo.
 
 Podemos ilustrar isso com o seguinte exemplo: se quisermos ouvir a pro-
gramação de uma emissora de rádio, teremos de ligar o nosso aparelho e sintonizá-
lo na freqüência da referida emissora. Enquanto mantivermos o dial do nosso rádio 
na freqüência daquela emissora só ouviremos a sua programação. Se quisermos 
ouvir a programação de uma outra emissora, a única maneira de conseguí-lo será 
mudando a freqüência, ou seja, girando o dial e sintonizando na freqüência desta 
outra emissora e imediatamente ouviremos a nova programação, completamente 
diferente da anterior.

 Não tenham dúvida de que é o que ocorre no mundo. Enquanto estiver-
mos e continuarmos vivendo na freqüência 12:60 só vamos ver o que estamos 
vendo atualmente: guerras, desarmonias, desentendimentos, consumismo absur-
do, desperdício criminoso de recursos naturais e o slogan odioso que rege a nossa 
vida: “tempo é dinheiro”.

 Estamos sendo regidos por um falso padrão de medida e para mudarmos 
esta situação precisamos de um instrumento perfeito para ordenar o nosso tempo 
e a nossa realidade. É o calendário de 13 luas de 28 dias que estamos propondo e 
que já vem sendo usado por muitas pessoas no mundo inteiro, sendo necessário 
que esse contingente de pessoas aumente cada dia mais. Este é o calendário que 
traz a freqüência correta para o ser humano, que é 13:20 e não 12:60.

 Trata-se de um calendário solar-lunar genuíno, que mede a órbita da Terra 
em torno do Sol pela média lunar de 28 dias, contendo 13 ciclos perfeitos de 28 
dias, com 52 semanas perfeitas de 7 dias, que é igual a 364 dias. O 365º dia é cha-
mado “Dia-Fora-do-Tempo”. Equivale ao dia 25 de julho no calendário gregoriano.
DIA-FORA-DO-TEMPO é o dia para o perdão e a celebração artística da vida e da 
liberdade. É o momento perfeito para a paz universal e para experimentar a har-
monia do novo tempo.

 O sincronário de 13 luas é verdadeiramente único porque está sincroni-
zado com o Módulo Harmônico, a freqüência de tempo universal 13:20. O módulo 
harmônico é representado pelo Tzolkin, o calendário sagrado dos maias, que é for-
mado por 20 freqüências solares e 13 tons galácticos, que são grandes fluxos de 
energia que banham o nosso planeta a cada 24 horas, ajudando no aprendizado 
de um dos vinte níveis de sabedoria que todos precisamos conhecer.

 O tempo natural, medido pelo sincronário de 13 luas, que leva em conta a 
rotação de 365 dias da Terra ao redor do Sol e os 13 giros anuais da Lua ao redor da 
Terra, é um aspecto da existência prontamente observável por todos aqueles que 
prestarem atenção. Ele é encontrado dentro dos ciclos da natureza.
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 Os ciclos do tempo natural já estão aí e continuam transcorrendo intermi-
navelmente. Tudo o que precisamos fazer é nos darmos conta da existência deles. 
No calendário de 13 luas de 28 dias você vai sendo alertado da existência de tais 
ciclos para que possa sincronizar-se e seguir com eles.

 Comece a utilizar o sincronário de 13 luas de 28 dias, pois ele irá expandir 
a sua mente e a levará a projetar uma realidade harmoniosa, de modo que a or-
dem da sua mente passará a estar de acordo com a ordem cósmica e o resultado 
será um nível de imaginação criativa que lhe proporcionará a ascensão gradual a 
dimensões superiores.

 As 13 luas de 28 dias estão à sua disposição nas páginas do sincronário 
que editamos todos os anos.
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Lei do Tempo

o que é um sincronário? 

 A Lei do Tempo é a lei primordial da criação. Estabelece uma nova ciência 
onde o tempo é a freqüência de sincronização universal. Sua fórmula é T(E)=Arte.

 A energia fatorada pelo tempo é igual a arte, significa que tudo no univer-
so é uma obra de arte. A arte pode ser definida pelo resumido conceito de equilí-
brio estético e elegância.

 Foi descoberta em 1989 pelo doutor José Arguelles a partir do Tzolkin 
(contagem dos dias) da cultura Maia.

 Conhecido como calendário, é um instrumento para medir o tempo e ser-
ve para organizar a sociedade humana. O tempo é o fator de unificação, nos sincro-
niza, por isso usamos a palavra sincronário.
 
 A palavra calendário vem de Calenda, o livro de cobranças de impostos, 
utilizado no início da civilização pela monarquia para arrecadação de impostos em 
favor do rei.

 Atualmente, utilizamos um calendário instituído no século XVI, o chamado 
calendário Gregoriano. O calendário gregoriano é desarmônico e irregular porque 
possui meses irregulares e a sua contagem de tempo não sincroniza com nenhum 
ciclo da natureza. Toda unidade de medida deve ser regular, como a régua, por 
exemplo. Ao utilizar meses de 29, 30 e 31 dias, utilizamos uma forma desarmônica 
e irregular para medir o tempo. Além da desconexão dos ciclos da natureza e da 
irregularidade dos  meses, o calendário gregoriano confunde os usuários ao utilizar 
a palavra Setembro - de sete, para o mês nove, a palavra Outubro - de oito, para o 
mês dez, a palavra Novembro - de nove, para o mês onze e a palavra Dezembro - de 
Dez, para o mês doze.

Assim como o ar é a atmosfera do corpo, o tempo é a atmosfera da mente.Se o 
tempo no qual vivemos consiste em meses e dias desiguais, regulados por minu-
tos e horas mecanizadas, é nisto que se transforma nossa mente: uma irregularida-
de mecanizada. Como tudo procede da mente, não é de admirar que a atmosfera 
em que vivemos se torne mais poluída diariamente, e que a maior reclamação 
seja: “Não tenho tempo!” Quem quer que seja o dono de seu tempo, é dono de sua 
mente. Seja dono de seu próprio tempo e conhecerá sua mente. (Argüelles, José, 
1939 - O chamado de Pacal Votan - O Tempo é a quarta dimensão; [tradução Ana 
Gláucia Costa Pereira Ceciliato]. - São Paulo : Ground, 1998.)
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A cosmoLogiA do Tempo

 O tempo é uma frequência que somente é percebida pela mente. A fre-
quência de tempo natural se expressa através da proporção matemática 13:20 (Ori-
gem Cósmica) e a freqüência de tempo artificial se expressa através da proporção 
matemática 12:60 (Origem Calendário de 12 meses e hora de 60 minutos).
 
 A frequência de tempo natural é uma constante conhecida como a Lei 
do Tempo (T(E) = Arte). Tempo fatorado por energia é igual a arte.  A lei do tempo 
demonstra que toda a natureza observada possui um padrão estético sendo  uma 
obra de arte em constante transformação harmônica. 

 A dimensão do tempo é a dimensão intermediária entre a dimensão da 
matéria 3D, e a dimensão do espírito 5D. A dimensão do tempo é uma função da 
mente e poderá ser percebida pela mente através da mudança de calendário.

 A dimensão do tempo envolve a dimensão da matéria cósmica, terceira 
dimensão, produzindo a informação que a matéria cósmica necessita para desen-
volver-se através dos ciclos contínuos da evolução. 

Características do Tempo: 
•	 O tempo é fractal (uma pequena parte que representa o todo);  
•	 O tempo é radial, (que se expande do centro);
•	 O tempo é cíclico (circuitos completos ciclicamente);
•	 A velocidade do tempo é instantaneamente infinita; 
•	 O corpo é limitado pelo espaço;
•	 A mente é liberada pelo tempo. 

Os números chaves da Lei do Tempo: 
4 = Forma; 
7 = Centro Místico; 
13 = Totalidade do Tempo.

Ao dispor de 13 unidades perceberemos que o número 7 está no centro do 13, 
assim como, o número 4 está no centro do 7. 
    
Veja o quadro:
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 Abaixo, a proporção matemática 4 : 7 : 13, demonstra como os ciclos do 
tempo são compreendidos, perfeitamente, a essa proporção: 

7 (dias da semana) x 13 (luas) = 91 (1 estação do ano)

91(1 estação do ano) x 4 (semanas) = 364 (1 ano solar)

4 (semanas) x 7 (dias da semana) = 28 (1 lua)

28 (1 lua) x 13 (luas) = 364 (1 ano solar)

4 (semanas) x 13 (luas) = 52 (semana em 1 ano solar)

7 (dias da semana) x 52 = 364 (1 ano solar)

 Em quase todas as culturas o estudo dos números foi considerado uma 
ciência sagrada. Os números representam diversas qualidades, e a  soma das qua-
lidades igual que a soma dos números, representa o que chamamos mundo ou 
universo. A qualidade harmônica dos números é comparada com a qualidade har-
mônica da música, onde cada tom é um número.
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modeLo de “Tempo verTicAL” em reLAção Ao espAço horizonTAL

Lugar de Deus 

Lugar de Deus 

*L de C = 
Lugar da Consciência
Ponto em que o vetor 
tempo e a percepção do 
espaço se conectam.
Resultado = UC
(Unidade de Cosciência)

4  D 

3  D 

Tempo Longo

4  D 

Tempo Longo

Tempo Curto

3  D 
Tempo Curto

Domínio da Ordem SIncrônica 

Zona da Física Quântica

Zona de Consciência Superior

“Temporalidade”

Espaço Próximo

*L de C

Quanto mais curto é o 
tempo maior é o índice de 
“Eventos ao Acaso”. No 
entanto, qualquer evento 
ao acaso pode provocar a 
ascenção telepática para o 
tempo longo dependendo 
da claridade e duração de UC. 

O espaço próximo é 

dos órgãos dos sentidos (e 
suas extensões tecnológi-
cas).

O espaço distante está 
mais além de toda percep-
ção sensorial subliminar.  O espaço distante

regressa ao Lugar da 
Consciência via 
sublimação toroidal. 

Limiar de Sincronicidade 

Limiar de Sincronicidade 

Horizonte do Espaço 

(S) > (EA)

(S) > (EA)

(S) >  (EA)

(EA) > (S) 

(EA) > (S) 

(EA) > (S) 

Tempo Longo =  
Sincronicidade 
predominante 

Tempo Curto =  
predominam os 

Eventos ao Acaso

Quanto mais 
longo é o Tempo, 

maior é a densidade 
de harmônicas 

celestiais por UC. 

Harmônica Celestial:
Índice de incidência 
sincrônica (níveis de 

coocorrências). 
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cicLos dA LuA

A ordem cicLícA do Tempo

 A palavra ciclos vem de círculos. Do círculo menor surge o dia e de círculos 
maiores surgem as estações, os anos e as glaciações. Os ciclos do tempo formam 
espirais que compreendem a totalidade evolutiva do tempo. 

 A ordem cíclica do tempo é o aspecto cronológico do tempo, o modo 
como percebemos a terceira dimensão com os nossos sentidos. A ordem cíclica é 
seguida com a contagem das 13 luas, o movimento lunar de 28 dias ao redor da 
terra. 13 luas de 28 dias completam um ano solar.

   

 A lua, um satélite natural, é o corpo cósmico mais próximo da terra, sua 
magnitude e iluminação influenciam o movimento das águas, da vida e do ciclo 
menstrual feminino. Ao seguir a contagem das 13 luas, os ciclos da vida tornam-se 
conscientes. 

A lua possui três ciclos: 
•	 Sinódico tem duração de 29,5 dias e vai de lua nova a lua nova;
•	 Sideral tem duração de 27 dias, é onde a lua aparece no mesmo lugar no céu;
•	 Apside tem duração de 28 dias é quando o eixo da lua está mais afastado da 

terra.

 A contagem das 13 luas de 28 dias surgiu na pré-história, há registros da 
utilização do calendário lunar como unidade regular de medida cíclica na China, 
Polinésia, Europa Neolítica, Oriente Médio, Meso América, Sul América, por Celtas e 
Druídas. Atualmente o calendário lunar  é seguido por chineses, hebreus e hislâmi-
cos. 

O ciclo da lua está dividido em quatro fases: 

Lua CheiaLua Crescente Lua Nova Lua Minguante
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ondA encAnTAdA do serviço pLAneTário
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mATriz LunAr

diAs dA semAnA

 Os dias da semana são conhecidos como plasmas radiais.  Os plasmas ra-
diais constituem a matéria quântica mínima. Um quantum é a menor partícula de 
energia que se pode transmitir em qualquer longitude de onda. Os plasmas radias 
são o resultado da  combinação de 12 partículas de eletricidade constante no cos-
mos. Eles se chamam: Dali, Seli, Gama, Kali, Alfa, Limi e Silio.

 Nos três primeiros dias da semana Dali, Seli e Gama, combinam-se for-
mando o Quantum Sensorial, o estado de despertar. O quarto dia da semana, Kali, 
é um agente Catalisador, e os três seguintes dias Alfa, Limi e Silio, formam o Quan-
tum Telepático. 

 Os sete dias da semana se correspondem com os sete chacras do nosso 
corpo quadridimensional. Para potencializar, harmonizar cada chacra do nosso
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corpo é realizada a meditação de visualização dos plasmas radiais e as 7 afirmações 
de Padma Sambhava a cada dia da semana (ver quadro abaixo).

AFirmAções de pAdmA sAmbhAvA pArA cAdA diA dA semAnA
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hoLón humAno com pLAsmAs rAdiAis
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A ordem sincrônicA do Tempo

 A palavra sincronia vem do grego e é a união das palavras Sin (juntos) e 
Cronos (tempo). O tempo é a frequência da sincronicidade. Assim, a  palavra sincro-
nicidade significa todos os tempos juntos, que também se refere à conjunção do 
espaço - linhahorizontal, com o tempo - linha vertical. 

 A ordem sincrônica é a quarta dimensão, o aqui e o agora,  o eterno pre-
sente que permite a sincronização do movimento universal. Essa ordem mantém o 
“todo” conectado desde o atômico ao planetário e desde o planetário ao galáctico. 

 Os 13 tons galácticos e os 20 selos solares são a linguagem da ordem sin-
crônica. Os 13 tons galácticos representam as 13 luas e as 13 vibrações primárias 
de som, como por exemplo, a escala musical de sete tons e seis semitons. Já os 20 
selos solares representam as freqüências primárias de luz.

 Nessa vivência do tempo, cada ciclo nos entrega distintas qualidades de 
informação que vão impregnando diferentes aspectos da nossa existência. Perce-
bendo a energia que irradiam esses códigos, vamos recuperando a nossa memória 
celular e despertando a nossa missão na terra. Com o sincronário das 13 luas nos 
tornamos consciente das ordens do tempo; ordem cíclica e ordem sincrônica.

 1. A ordem cícLicA

 Os 364 + 1, ordenados em 13 luas de 28 dias mais  
 1 dia livre,  produz a ordem regular da nossa mente.

 2. A ordem sincrônicA

 A quarta dimensão do tempo, as 260 unidades 
 do Tzolkin (13 x 20) nos conecta com a nossa 
 multidimensionalidade representada por um selo 
 e um tom a cada dia.
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TzoLkin

 O Tzolkin é o calendário sagrado dos Maias, uma matriz conhecida como a 
tabela periódica do tempo. 

 Tzolkin siginifica conta dos dias e possui um ciclo de 260 dias que é o re-
sultado da multiplicação de 13 tons por 20 selos solares. 

 A combinação dos 20 selos solares com os 13 tons gera as 260 unidades 
do Tzolkin, conhecidas como assinaturas galácticas ou Kins. Cada dia na contagem 
das 13 Luas é também um kin. 

 O Tzolkin é a freqüência 13:20, o movimento vibratório do tempo natural 
com que o universo é mantido na ordem sincrônica. A freqüência 13:20 está no 
nosso corpo. Os 13 tons estão nas 13 articulações principais e os vinte selos estão 
nos 20 dedos de pés e mãos. O Tzolkin também é presente na gestação humana, 
260 dias + 13 é o ciclo médio da gestação.

 O Tzolkin possui um tear de 52 dias conhecidos como portais de ativação 
galáctica. É o desenho geométrico que sincroniza o Tzolkin com o ciclo lunar de 13 
luas de 28 dias e as 52 semanas do ano.  Ao somar os 4 extremos  dos portais de 
ativação galáctica  observamos que o resultado é 28 (número de dias em uma lua), 
repetindo 13 vezes (número de luas em um ano).  Os 52 portais de ativação galác-
tica também produzem a expressão geométrica do tempo.
 
 O Tzolkin  está formado por cinco castelos de 52 dias, 5 x 52 é igual a 260. 
Cada castelo é formado por 4 ondas encantadas (ciclos de 13 dias).

Os castelos são: 
Castelo Vermelho Leste do Girar 
Corte do Nascimento: Inicia o Guerreiro. 
Ondas Encantadas: do Dragão, Mago, Mão e Sol.

Castelo Branco Norte do Cruzar 
Corte da Morte: Refina o Guerreiro.
Ondas Encantadas: do Caminhante do Céu, Enlaçador de Mundos, Tormenta e Hu-
mano.

Castelo Azul Oeste do Queimar 
Corte da Magia: Transforma o Guerreiro.
Ondas Encantadas: da Serpente, Espelho, Macaco e Semente.
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Castelo Anarelo Sul do Dar 
Corte da Inteligência: Amadurece o Guerreiro.
Ondas Encantadas: da Terra, Cachorro, Noite e Guerreiro.

Castelo Verde Central do Encantar
Corte da Sincronização: Sincroniza o Guerreiro.
Ondas Encantadas: da Lua, Vento, Águia e Estrela.

 O Tzolkin em seus 260 kins representa a compressão fractal de um ciclo 
maior, o ciclo evolutivo do sistema solar.  Por isso, sabemos que o Tzolkin é uma 
matriz galáctica que está medindo o tempo radial e fractal dos ciclos solares e ga-
lácticos.
 

cicLos e expAnsão nA conTAgem mAiA

 1 diA  = kin

 4 diAs = hArmônicA

 5 diAs = cromáTicA

 7 diAs = semAnA

 13 diAs = ondA encAnTAdA

 20 diAs = vinAL 

 28 diAs = LuA

 52 diAs = cAsTeLo

 1 Ano = Tun

 20 Anos = kATun

 400 Anos = bAkTun

Curiosidade:

Harmônicas são ciclos de 4 dias representados pelas 4 cores primárias dos 20 selos sola-
res: vermelho, branco, azul e amarelo. As quatro cores formam uma harmônica, um ciclo 
de 4 dias. No Tzolkin de 20 Selos e 13 colunas existem 5 harmônicas por coluna, totali-
zando 65 harmônicas. A harmônica Central do Tzolkin, conhecida como harmônica 33, 
é a harmônica que une as outras 64.  Essa formação matemática se relaciona com os 64 
Códons do DNA; os 20 selos solares representam os 20 aminoácidos e os 52 portais de 
ativação galáctica representam a espiral dupla do DNA. A vida é informada pelo tempo, 
tempo é informação biológica.
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sincronário TzoLkin
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enconTre suA AssinATurA gALácTicA

 A assinatura galactica é a chave para entrar no novo tempo. O dia do nas-
cimento está codificado pela assinatura galática ou Kin, que é a conjunção de um 
tom e um selo, formando uma das 260 unidade do Tzolkin. 

 Conhecer a assinatura galáctica permite que a mente, corpo e espírito vi-
brem nessa frequência emitindo à todos que o cercam. Esse é o presente para o 
mundo. 

Para encontrar a sua assinatura galáctica, siga as sequintes instruções: 
 
 1.  Busque o ano do seu nascimento na Tabela Ano (pag. 28) e veja o nú-
mero que ele corresponde. 

 2. Anote o número da tabela Ano e some ao número que corresponde ao 
mês em que você nasceu na Tabela Mês (pag. 28). 

 3. Agora, some esse resultado com o dia que você nasceu, por exemplo, 
se você nasceu no dia 20, some o número do ano + o número do mês + o dia do 
nascimento. 

 4. Se a soma dos 3 números for superior a 260, você deverá subtrair esse 
resultado de 260. Busque o número no Tzolkin (contracapa). Acima desse número 
estará o seu tom galáctico e no ínicio da fila estará o seu selo solar. 

 5. Busque os significados do seu Kin (tom galáctico + selo solar), siga as 
instruções e conheça outros aspectos de sua assinatura galáctica.
 
Veja outros exemplos:

John Lennon 09/10/1940. 
92 + 13 + 9 = 114
Mago Planetário Branco

11/09/2001. 
257 + 243 + 11 = 511 - 260 = 251 
Macaco Auto-Existente Azul

Convergência Harmônica 16/08/1987.
87 + 212 + 16 = 315 - 260 = 55 
Águia Elétrica Azul
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TAbeLA Ano e mês
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os 20 seLos soLAres 

1
IMIX 

DRAGÃO VERMELHO

Palavras-chave: Nutrir, Ser, Nascimento.

Criar, Fonte de Vida. Origem do todo. A Terra e a abundância. 
O princípio criador. Símbolo Sexual. Descendência numero-
sa. Provedor da Abundância e da Riqueza. Energia de Mãe.

Sangue, Leite, Poder do Nascimento. Representa o início, o princípio, a criação, a 
nutrição e a própria essência.

2
IK
VENTO BRANCO

Palavras-chave: Comunicar, Alento, Espírito.

Comunica o Espírito. Símbolo da alma, da cultura, da arte. 
O sábio. O mago. Signo do desapego e da liberdade, since 
ridade, honra. Alento de Vida. Regenera e limpa. Energia cósmica. Pulmão. Sistema 
respiratório. Representa a comunicação do espírito, o alento, a energia cósmica e 
a inspiração.

3
AKBAL

NOITE AZUL

Palavras-chave: Sonhar, Intuição, Abundância.

Sonhos de abundância. Introspecção. Onde o Sol se põe. 
Deus protetor. A Lua. Lugar obscuro. Nas mulheres repre-
senta a vagina. Lugar misterioso. Coração e órgãos internos.

Representa o interior, sonhos de abundância, introspecção e intuição.
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4
KAN
SEMENTE AMARELA

Palavras-chave: Focalizar, Percepção, Florescimento. 

Potência criadora. Sabedoria. Amadurecimento. Virilidade. 
Os genitais. Prazer. Esperma como fonte de vida. Poder do 
crescimento. Amor à natureza. Energia de gerar. Sexo. Reprodução. Representa o 
florescimento, a sabedoria, o amadurecimento, a reprodução.

5
CHICCHAN

SERPENTE VERMELHA

Palavras-chave: Sobreviver, Instinto, Força Vital. 

Gerar a força. Felicidade. Prosperidade. Não se deixa escra-
vizar. Bom humor. Signo afortunado. Analítico. Certeiro. Boa 
saúde. Sistema nervoso. Representa o sexo, a força vital ge-

radora dela própria.

6
CIMI
ENLAÇADOR DE MUNDOS BRANCO

Palavras-chave: Igualar, Oportunidade e Morte (ou transfor-
mação). 

Morte dos egos. Transmutação. Ponte de comunicação en-
tre dois mundos, duas dimensões. Consciência do aqui e agora e do futuro. Re-
encarnação, regeneração. Compreensão da mortalidade do corpo físico. Alquimia. 
Representa a transformação de forma sutil, a transmutação, o ponto de comunica-
ção entre dois mundos, a morte.
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7
MANIK

MÃO AZUL

Palavras-chave: Conhecer, Cura e Realização. 

Trabalho, Cura e Auto-cura. Bem-aventurança. Nobreza. 
Sensibilidade. Temor. Preocupação. Atenção e tensão cons-
tantes. Entendimento. Conhecimento do poder de com-

pletar. Fazer-se responsável. Curar. Concretizar. Altruísmo. Serviçal. Representa a 
realização, o trabalho, a cura em todos os sentidos, em todos os níveis, além da 
auto-cura.

8
LAMAT
ESTRELA AMARELA

Palavras-chave: Embelezar, Arte e Elegância.

Harmonia, equilíbrio, elegância e
beleza. Vênus, a deusa do amor. Alegria. Vitalidade. Próspe-
ros, afortunados. Conscientes de sua meta, a luz do amor, o 
artístico. Compreensão da vida superior.

9
MULUC

LUA VERMELHA

Palavras-chave: Purificar, Fluxo, Água Universal.
 

Purificação do espírito. Deusa da água, da chuva. Família. 
Sentimentos. Emoções. Sensibilidade. Volubilidade. Intui-

ção. Comunicação e expansão da vida superior. A que faz nascer a semente. Re-
presenta a água universal, a purifi cação, o começo da comunicação e expansão da 
vida superior.
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10
OC
CACHORRO BRANCO

Palavras-chave: Amar, Lealdade, Coração. 

Deus do fogo. Comida. Bebida. Abundância. Nobreza. Le-
aldade. Fidelidade. Amor Incondicional. Defesa. Proteção. 
Bravura. Valentia. Impõem-se. Integridade. Força espiritual. 
Sentimentos e emoções. Coração. Representa o amor, a lealdade, a integridade, a 
honestidade, a proteção e a bravura.

11
CHUEN

 MACACO AZUL

Palavras-chave: Brincar, Ilusão, Magia.
 

Magia do conhecimento. Brincalhão. Imitador. Matemáti-
co. Inteligente. Científico. Artista. Artesão. Habilidade. Joga 
com a magia por que possui o conhecimento. Princípio da 

co-criação com a vida superior. Representa o conhecimento, a magia, a inteligên-
cia, a habilidade.

12
EB
HUMANO AMARELO

Palavras-chave: Influenciar, Sabedoria, Livre-Arbítrio. 

Livre vontade. Signo da velhice. Limitações humanas. In-
segurança. Receio. Perdas. Recipiente da Mente Superior. 
Representa a livre vontade ou livre-arbítrio (é co-criador) e 
recipiente da mente superior.
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13
BEN

CAMINHANTE DO CÉU VERMELHO

Palavras-chave: Explorar, Vigilância, Espaço.
 

Buscador da Verdade. Caminho. Ligações entre o céu e a ter-
ra. Conexão universal. Explorador do Espaço. Amor à aven-
tura, ilusões, mentiras. Planejador. Vagabundear. Emociona-

se facilmente. Representa a eterna busca, o pilar entre o céu e a terra. Faz a conexão 
universal.

14
IX
MAGO BRANCO

Palavras-chave: Encantar, Receptividade e Intemporalidade. 

Verdade, Intemporalidade, Aqui e Agora. Feiticeiro, Teimoso, 
Sigiloso, Guerreiro, Caçador, Livre. Grande potencial de for-
ça. Encanta o aqui, o agora, o presente. Energia construtiva. Nível alto de consciên-
cia individual. Visionário. Obtém poderes mágicos. Representa a intemporalidade. 
É o aqui e agora, a verdade do tempo, trabalha também com o encanto.

15
MEN

ÁGUIA AZUL

Palavras-chave: Criar, Mente e Visão. 

Visão ampla, Vidência. Representa o sol dos guerreiros. Va-
lente. Ousado. Soberbo. Solitário. Fanfarrão. Cuidadoso. 

Mente Superior Coletiva. Consciência Planetária. Representa a visão da essência 
das coisas. Cria a mente superior coletiva.
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16
CIB
GUERREIRO AMARELO

Palavras-chave: Questionar, Intrepidez, Inteligência.

Harmoniza as massas através da inteligência. Força cósmica. 
Habilidade de contactar com a consciência Galáctica. Lon-
ga Vida. Prosperidade. Alegria. Vida metódica e planejada. 
Disciplina. Arrogância. Brilham na maturidade. Representa a inteligência, a astúcia. 
Questiona muito e consegue harmonizar as massas. Muita força cósmica.

17
CABAN

TERRA VERMELHA

Palavras-chave: Evoluir, Sincronicidade, Navegação. 

Evolução, Movimento, Navegação. Pessoa muito ativa, com 
muita enegia. Agitação. Desenvolvimento, Sincronicidade, 

Força da Terra. Representa a navegação, o movimento, a evolução. Muito ativo, com 
muita energia e sincronicidade.

18
ETZNAB
ESPELHO BRANCO

Palavras-chave: Refletir, Ordem e Infinito.
 
Refletir a perfeição divina. Auto-Sacrifício do Ego para a 
consciência. Verdadeiro de si. Valor, Renúncia, Enfrenta-
mento, Luta Interna. Combativo, Perseverante, Reflete a Luz. Representa o infinito, 
o que nós precisamos para auto-gerar luz, para refletir a perfeição divina.
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19
CAUAC

TORMENTA AZUL

Palavras-chave: Catalisar, Energia, Autogeração.
 

Transformação. Deus da Chuva. Sorte
incerta. Mudanças. Humor variável. Alegre, Contagioso. Re-
presenta a transformação, sobretudo em termos físicos, mu-

danças. Tem o poder de regenerar-se.

20
AHAU
SOL AMARELO

Palavras-chave: Iluminar,Vida, Fogo Universal. 

Iluminação. A essência do todo. Amor à vida. Vitalidade. De-
senvoltura. Mestria. Comandar. Espiritualidade. Dá a luz.
Dignidade. Beleza. Arte. Nobreza. Sabedoria. Conhecimen-
to. Habilidade. Poder de Mando. Representa o fogo universal, a iluminação, a es-
sência do todo e a mestria.
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os13 Tons gALácTicos 

1
HUN
MAGNÉTICO

Unifica o propósito, atrai e inicia a execução de alguma meta. 
(Tom do propósito e da Vibração da Unidade e da Atração. Atraia tudo de que ne-
cessita para unificar-se com o seu propósito. Quando identificar o seu propósito e 
unir-se totalmente a ele, abrirá o caminho para que forças naturais o apóiem. Seja 
receptivo e receba bem todas as pessoas e coisas que alimentem e dêem poder a 
seu propósito).

2
KA

LUNAR

Identifica o desafio, estabiliza, polariza, distingue.
(Tom do Desafio e da Vibração da Polaridade e da Estabilidade. O desafio é algo 
que o fortalece e que expande o seu potencial e a sua espiritualidade. Não é um 
problema. Precisamos vencer os obstáculos para crescer. É um dom do universo 
para que estabilize seu verdadeiro propósito e fortaleça as partes profundas de si 
mesmo. Aprenda com a polaridade. Agradeça a visão e a consciência que a polari-
dade traz a sua vida).

3
OX
ELÉTRICO

Ativa e identifica o serviço, une as ações, cumpre a meta. 
(Tom do Serviço e da Vibração do Ritmo, Ativação e Ligação. Serviço é a expressão 
da nossa gratidão por viver e aprender neste planeta. Significa ajudar e apoiar os 
outros da forma que só nós podemos fazer. Amor, louvor e gratidão são as mais 
elevadas formas de serviço e despertam a energia criativa em nós. Ative o ritmo 
natural de seu serviço diário. Tenha consciência de quando está servindo à luz e ao 
Coração Único).
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4
KAN

AUTO-EXISTENTE

Define a forma de atuação, toma as medidas, decide. 
(Tom da Forma e da Vibração da Definição, da Medida e da Ordem. A forma ideal 
emerge quando entregamos nosso propósito e desejos ao Plano Maior e nos tor-
namos receptivos e confiantes em relação à forma que é canalizada através de nós. 
Use o poder da definição para ver, compreender e relacionar-se com a vida mais 
autenticamente. A medida lhe permite ver a dimensão das coisas e lhe dá poder de 
discernimento, para que manifeste seu alinhamento correto).

5
HO
HARMÔNICO

Potencializa a radiação, comanda e lidera. 
Reúne recursos, brilha. Ordena sem impor. (Tom da Radiação e da Vibração do Cen-
tro, que recebe Poder e toma o Comando. Radiação é a qualidade de irradiar a 
partir do centro, expandindo a própria essência e energia para que possa ser perce-
bida de longe. Dê poder à sua radiação sendo fiel a seu centro. Ela cria um efeito de 
onda, causando impacto em todos com quem você tiver contato e influenciando o 
mundo. Estando intimamente ligado a si mesmo irá tornar-se uma força invencível, 
capaz de tomar o comando e de criar muitos recursos).

6
UAK

RÍTMICO

Organiza a igualdade, equilibra, modera as dificuldades, 
administra o desafio. 
(Tom da igualdade e Vibração do Equilíbrio orgânico. Igualdade significa equilíbrio 
e proporções iguais. É preciso consciência e compromisso para criar igualdade e 
equilíbrio. Equilíbrio orgânico significa que a vida está sempre crescendo, evoluin-
do e transformando. Portanto, é preciso estar sempre equilibrando as coisas. Então 
tudo flui com eficiência, sem esforço, pacifica e harmoniosamente. Trabalhe com 
sua mente para nutrí-la com energias que a equilibrem, levando-a a um estado de 
cooperação com o espírito).
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7
UUK
RESSONANTE

Canalisa a harmonização. 
Motiva, busca eficiência, inspira, cria, sintoniza serviço e ação. 
(Tom da Harmonização, da Vibração da Inspiração, da Canalização e do Poder Místi-
co. Harmonização significa estar alinhado com as vibrações desejadas. Harmonize-
se com seu Eu superior para ajustar-se e entrar em harmonia. Quanto mais sin-
tonizar-se com sua natureza superior, mais fácil se tornará canalizar informações, 
energias e formas. Preste atenção à ressonância de pessoas, lugares, situações, 
pensamentos, emoções, conversas e veja com o que se sintoniza, para perceber o 
que alimenta seu espírito. Deixe todo o resto de lado).

8
UAXAC

GALÁCTICO

Harmoniza a integridade, modela a forma. A ação toma forma. 
(Tom da Integridade, da Vibração da Harmonização e do Modelo. Integridade é 
decorrente do conhecimento de si mesmo e de um senso de reverência por toda 
a vida. Significa fazer o melhor, mas também aceitar suas imperfeições humanas, 
harmonizando os dois aspectos. Desenvolva uma relação de integridade com seu 
espírito - comprometa-se a viver sua verdade, e será um modelo para os outros).

9
BOLON
SOLAR

Formaliza a intenção. A finalidade da ação é posta em movimento. 
(Tom da Intenção e Vibração da Realização e Mobilização. A intenção é o combustí-
vel que motiva e cria todas as manifestações. Desenvolva a força de suas intenções, 
pois o único bloqueio à manifestação é não ter uma intenção clara, não ter desejos
claros. Seja claro a respeito de onde vem e para onde vai, depois aja de modo a 
chegar lá, com suas intenções como guias. Determine coisas específicas que pode 
fazer para realizar as intenções de seu Eu Místico).
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10
LAHUN

PLANETÁRIO

Aperfeiçoa a manifestação do desafio. Enfrenta os caminhos e vence os obstáculos. 
(Tom da Manifestação e Vibração da Produção e Aperfeiçoamento. Manifestações 
ocorrem a todo momento. O importante é ser um manifestador consciente. Com 
consciência você pode acessar a liberdade e o poder para expressar suas capacida-
des plenas. Manifeste o que plenifica, o que alimenta sua alma e lhe dá uma sensa-
ção de sucesso, satisfação e auto-amor. Abra-se para receber o apoio do Universo a 
fim de criar abundância e aperfeiçoar suas manifestações).

11
BULUC
ESPECTRAL

Dissolve. Ocasiona a liberação do serviço, da ação. Divulga. 
Realiza. Não requer ação. 
(Tom da liberação e Vibração do Abrir Mão, Deixar Ir e Dissolver. Liberte-se de todas 
as fronteiras, crenças, estruturas e limitações. Seja verdadeiramente livre. Traga a 
energia da liberação a todas as áreas de sua vida que precisam ser preenchidas 
com liberdade. Acredite que tudo é possível, que você existe em um Universo ili-
mitado. Dissolva todas as formas-pensamento de derrota e hábitos que lhe tirem 
o poder. Deixe ir ou abra mão de qualquer coisa que o impeça de fazer brilhar sua 
Luz).

12
LAHAC

CRISTAL

Dedica à cooperação da forma. Sintetiza, universaliza. 
Evolui e prepara a ação futura. 

(Tom da Cooperação e da Vibração da Estabilidade Complexa e Dedicação. A coo-
peração emerge quando você expande a percepção, abre o coração e está disposto 
a criar o resultado Maior que beneficia a todos. A cooperação é impossível quando 
você é rígido ou deseja controlar o resultado. Isso também acontece quando coo-
perando com o Universo. Coopere com todas as situações da vida, sendo aberto e 
fluido. Torne-se um Eu mais expandido. Integre as experiências da vida e os novos 
horizontes com fluidez).
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13 
OXLAHUN
CÓSMICO

Perdura a existência. Transcende. Presença. Estabelece um 
novo ciclo. 
(Tom da Presença e Vibração da Perserverança, Transcendência e Vôo Mágico. Pre-
sença é o fio que conecta tudo na vida. A presença da vida é o que todos compar-
tilhamos, a Força Vital Universal que une todas as coisas. A presença do espírito. 
A presença do amor. A presença de seu Eu Cósmico. Esteja presente em todos os 
momentos. Rejubile-se na possibilidade de transcender todas as limitações e per-
severar através das ondas da vida - estar totalmente presente durante toda a sua 
duração).



41

compondo o poemA ressonAnTe do kin

 Todos os dias temos um Selo (      ) e um Tom (      ),  juntos eles formam 
o Kin de uma energia específica. Usando a fórmula abaixo, você pode construir a 
afirmação correspondente a cada dia. Existem 260 Kins para você meditar diaria-
mente. Para encontrar a afirmação do dia, preencha os espaços com a palavra que 
corresponde às tabelas de selos e tons.

 

Eu A com o fim de B,
C  D,

Selo a/o E da/o F ,
Com o tom G da/o H,

Eu sou guiado pelo poder da/o F (Selo Guia) Encontre o selo Guia na página 43 
(Os selos de tons 1, 6 ou 11: “Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado”)

Nos dias Portais de Ativação Galáctica adiciona-se a seguinte frase: 
“Sou um Portal de Ativação Galáctica entra por mim”



42



43

TAbeLA guiA

 Todo dia também tem 
um Selo Guia. Por exemplo, vamos 
encontrar o selo guia de Semente 
Auto-Existente Amarela:
  
 Tom 4 (Auto-Existente)
         Selo 4 (Semente Amarela)

1. Marque o Selo e o Tom corres-
pondente ao dia. Veja na Tabela 
Guia o Selo do dia na coluna à 
esquerda e encontre o tom corres-
pondente na coluna dos Tons.
  
 Exemplo: 
Semente Amarela localizada na  li-
nha 4 com o tom 4 é guiado pelo 
selo Sol Amarelo. Portanto o Selo 
Guia de Semente Amarela é o Sol 
Amarelo. 

2. O Selo Guia tem o mesmo tom e 
a mesma cor do Kin do dia. 

Nota: Os dias com Tons 1, 6 e 11 
são guiados pelo próprio poder 
do Selo. 
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Lei do kin

 Para ser um kin planetário você deve viver a Lei do Kin. A Lei do Kin é 
a lei quadridimensional. É a única lei conhecida pelo holon quadridimensional. 

 Autonomia, Lealdade e Igualdade. São as três expressões mutuamente 
auto-reguladoras da Lei do Kin.  

 AuTonomiA
 Descreve como o holón utiliza a livre vontade para explorar a  imaginação
  na busca das suas metas. É impossível que um holon se imponha a outro 
  ou proíba a  outro holon de exercer a sua livre vontade.

 iguALdAde
 significa que todos os kins planetários estão relacionados entre si e tem
  igualdade de lugar e de poder. O kin planetário cumpre e aplica a lei do
  tempo em todas as situações. O kin planetário é aquele que conhece e
  é hábil na leitura do oráculo do encantamento do sonho.

 LeALdAde
 Significa que o ego é fiel em consumar as instruções do holon com a me-
 diação do kin planetário.

 Pinte o planeta e a Ponte Arco-Íris abaixo: 
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orácuLo do encAnTAmenTo do sonho

 O seu kin é o centro do oráculo, que é um jogo de energias que lhe apóia, 
guia, desafia e provem um poder oculto. O oráculo serve como um código de me-
mória, cada dia também tem o seu kin, seu oráculo e pertence a uma  onda encan-
tada.

Fórmula para encontrar os parceiros do Oráculo:
 
O Kin Guia é sempre um selo da mesma cor. 
Os selos de tons:
1-6-11, são guiados pelo próprio poder duplicado;
2-7-12, deve subtrair 8 selos;
3-8-13, deve somar 4 selos;
4-9, deve subtrair 4 selos;
5-10, soma 8 selos.

O Kin Antípoda, sempre está a uma distância de 10 selos solares.

O Kin Análogo, sempre soma 19.

O Kin Oculto, sempre soma 21.

Kin Destino
Assinatura Galáctica 

do dia.

Kin Guia
Aponta a direção, 

mostra o caminho. 

Kin Oculto
É o fator surpresa. 

Kin Antípoda
Se desafiam para 

manter a memória da 
Gênesis. 

Kin Análogo
É o poder de mentes 

gêmeas, que vão 
juntos e se apóiam.
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ondA encAnTAdA

 A onda encantada é a unidade de medida fractal padrão. No termo onda 
encantada, onda refere-se ao poder do movimento e encantada (seja encantamento) 
refere-se ao poder que a pessoa adquire estando em harmonia com a realidade. As-
sim, conhecer e percorrer uma onda encantada é demonstrar um aumento do poder 
autônomo por meio de identificação harmônica com o tempo quadridimensional. A 
onda encantada é uma constante de forma fractal de 13 unidades e representa uma 
cosmologia quadridimensional de 13 tons. As unidades são chamadas de tons porque 
a natureza da realidade quadridimensional é puramente vibratória, espectral e sem 
peso. Portanto, cada tom representa uma seqüência cosmológica distinta, que descre-
ve um processo de criação continua. (Argüelles, José. O Tempo é a quarta dimensão. 
São Paulo, Ground, 1998). 

A onda encantada de 13 tons possui 3 movimentos essenciais: 
Tons de 1 a 4, estabelecem a base da ação; 
Tons de 5 a 8,  estendem o ritmo da ação;
Tons de 9 a 12, convertem o ritmo da ação;
Tom 13 alça o vôo mágico.
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ondA encAnTAdA com código puLsAr

 A Onda Encantada exibe uma arquitetura intrínseca que é definida e articu-
lada pelos códigos pulsares. No tempo quadridimensional, um pulsar refere-se a uma 
constante relacional no tempo que pode ser planejada geometricamente. Os códigos 
pulsares são o mecanismo pelo qual ocorrem trocas dinâmicas durante o momento de 
uma única onda encantada. (Argüelles, José. O Tempo é a quarta dimensão. São Paulo, 
Ground, 1998)

1 D
Vida

1 D
Vida

1 D
Vida

2 D
Sentido

2 D
Sentido

2 D
Sentido

3 D
Mente

3 D
Mente

3 D
Mente

4 D
Tempo

4 D
Tempo

4 D
Tempo

4 D
Tempo
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rAçAs rAízes 

20 seLos soLAres ordenAdos por rAçAs rAízes ou cor 
coordenAndo o pLAno dA hArmonizAção eLeTromAgnéTicA

Raça Vermelha - Iniciadores

 As quatro cores codificam as Raças Raízes do Planeta. Cada cor é uma ban-
da eletromagnética no espectro lumínico. As raças de cor estão encarregadas de 
harmonizar a vibração Telepática - Eletromagnética de nossa aldeia. Como resulta-
do, geram a Bomba Pulsar de Cor diária para abrir os túneis do tempo.

Raça Branca - Refinadores

Raça Azul - Transformadores

Raça Amarela - Maduros
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FAmíLiA TerresTre 

 As Famílias Terrestres compartem um mesmo código de notação que es-
tabelece a ressonância com cinco Centro Psicofísicos do Corpo e simultaneamente 
estabilizam o campo gravitacional da Terra. Cada cor é uma frequência eletromag-
nética no espectro lumínico.

 As Famílias Terrestres estão encarregadas de administrar a ordem domés-
tica para elevar o plano Telepático - Gravitacional da nossa comunidade.

20 seLos soLAres ordenAdos por FAmíLiAs TerresTres 
coordenAndo o pLAno grAviTAcionAL do enTendimenTo

Família Polar de            - Início das Cromáticas

Família Cardeal de      - Estabelece a Gênesis

Família Central de          - Cavam os Túneis

Família Sinal de           - Decifram os Mistérios

Família Portal de            - Abrem os Portais
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hoLon pLAneTário

 O holón do planeta consiste em três movimentos silmutâneos de diferen-
tes grupos completos de ícones. O movimento simultâneo das três teceduras que 
constituem o holón do planeta engendra a cronosfera e seus três campos: 

1. o campo eletromagnético formado de quatro teceduras (clãs) que descem dia-
gonalmente do pólo norte; 

2. o campo de ressonância bio-psiquico/noosférico formado de cinco teceduras (fa-
mílias terrestres) que se extendem horizontalmente no holón do planeta;

3. o campo de ressonância gravitacional é marcado pelas quatro famílias das cores 
(tribos) num movimento ascendente a partir do pólo sul, subindo diagonalmente 
ao contrário da tecedura formada pelos clãs. 

“Holon Planetário” (Holon = corpo quadridimensional). 
Ative o Hólon da Mãe Terra diariamente para alinhar-se a ela.
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hoLon humAno

Mão Esquerda 
Clã da Verdade 

Cromática Branca 

Mão Direita 
Clã do Fogo

Cromática Amarela

Pé Esquerdo
Clã do Céu  

Cromática Azul

Pé Direito 
Clã do Sangue 

Cromática Vermelha
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13 Tons no corpo
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cALendário hAAb 

 O calendário Haab é a filosofia do tempo. Cada reflexão representa a pos-
sibilidade de integrar a sabedoria do universo. Esse calendário possui ciclos de 20 
dias. Ao total são 19 ciclos por ano, sendo18 ciclos de 20 dias e 1ciclo de 5 dias, de-
nominado Uayeb, o ciclo da purificação e perdão que se inicia dia 20/07 e termina 
dia 25/07.

 Os ciclos do calendário Haab iniciam com o selo que calibra o ano, por 
exemplo, este ano é calibrado pelo selo do Mago e sempre que cumprirmos o ciclo 
de 20 dias voltaremos ao selo Mago e iniciaremos outro ciclo Haab.
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runAs de FuThArk

 Em cada um dos seis primeiros dias da semana, nas treze luas do calen-
dário, de 1 a 6, de 8 a 13, de 15 a 20 e de 22 a 27, sempre de Dali a Limi, aparece a 
figura de uma das 24 Runas do antigo Futhark, ligada a uma das membranas Psi-
Nimboides. 

 As 24 Runas do antigo Futhark estão precisamente codificadas para as 24 
“Membranas Psi-Nimboides” (MPNs), que estão organizadas em quatro grupos de 
seis membranas , cada conjunto correspondendo a uma das quatro Placas do Ban-
co Psi. 

 A função das “Membranas Psi-Nimboides” é regular e processar o fluxo de 
informações dentro do Banco Psi, que é conhecido como cérebro telepático plane-
tário coletivo. 

 O objetivo de seu uso é que sejam visualizadas e trabalhadas, e que suas 
palavras-chave sejam recitadas, uma vez que, segundo a Lei do Tempo, a mais ele-
vada mente coletiva é despertada dentro de um processo de 24 etapas de unifica-
ção, conhecido de outra forma como as regras básicas originais da telepatia. 
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hexAgrAmAs

 Os 64 hexagramas do I Ching estão correlacionados com os 64 códigos 
genéticos do DNA. Meditar com esses hexagramas é produzir a reestruturação e 
ativação do DNA. 

 Os hexagramas se descrevem através das linhas YANG (inteira) e YIN (se-
parada), trazendo em si a interpretação abaixo: 
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mediTAção cúbicA

 A Meditação Cúbica é uma das prática mais importantes para alcançar a 
mente telepática universal. É o exercício básico para tornar-se um mago da terra.  

 Os benefícios dessa prática proporcionam: 
•	 Mente radial;
•	 Tempo Radial; 
•	 Amor Incondicional; 
•	 Consciência Holonômica.

 Para realizar esta prática considere que a cada dia durante o periodo de 
uma semana, construímos uma parte dos quatro cubos que observamos na ima-
gem abaixo. 
O primeiro cubo é o da Ordem Sincrônica Orgânica, onde ativamos os hexagramas 
do I Ching. O segundo cubo é o da Ordem Sincrônica Telepática ativado com os 
Plasmas Radiais. O terceiro cubo é o da Ordem Sincrônica Biosférica que é ativado 
com as Runas Futhark e o quarto cubo é o Cubo do não-ego, onde visualizamos um 
cubo de cristal envolvendo os demais.  
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mediTAção dA menTe nATurAL

 A prática para despertar a mente natural é extraordinariamente simples. 
É a experiência mais humana que você pode ter e qualquer pessoa pode fazê-lo. 
Você apenas deve sentar-se em uma cadeira com a coluna ereta, com os pés fir-
memente no chão ou sobre uma almofada ou travesseiro com as pernas dobradas 
sobre si, em postura de lótus ou meio lótus. Seus olhos devem estar ligeiramen-
te abertos olhando em direção ao chão. Você pode colocar suas mãos conforta-
velmente sobre os joelhos, com as palmas para baixo ou coloque sua mão direita 
sobre a mão esquerda, com as palmas para cima, na altura do seu umbigo. Nesta 
postura sinta a sua dignidade intrínseca.

 Manter a espinha ereta já é um estado de despertar.  Agora, nesta posição 
respire normalmente. Torne-se  consciente de seus pensamentos,  apenas lhes ro-
tule “pensamento”, quando você exalar, dissolva os pensamentos. Não importa a 
natureza ou o conteúdo do pensamento, apenas dissolva-os. No momento, que 
o pensamento é dissolvido, está o espaço universal entre os pensamentos. É esta 
lacuna que você deve conhecer e cultivar. Nela está a semente da mente natural.

 Realize esta prática pelo menos  15 minutos por dia e observe as sutis mu-
danças na sua percepção e atitudes.
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mediTAção dA ponTe Arco-íris

 Visualize-se no centro da Terra, no nú-
cleo octaédrico gigante de cristal (com dois 
lados vermelhos e dois lados brancos na 
parte superior, e dois azuis e dois ama-
relos na parte inferior). No centro deste 
cristal gigante existe um ponto de luz 
branca intensa. Uma coluna etérica ou 
eixo de luz estende-se para o Norte 
e para o Sul a partir deste centro de 
luz resplandecente até as pontas do 
octaedro. Ao redor deste eixo existem 
dois tubos de fluxo entrecruzados nos 
quais a energia plásmica passa continu-
amente. Espiralados entre si como dois 
filamentos de DNA, os tubos de fluxo tem as 
cores vermelho e azul. 

 No núcleo de cristal existem quatro átomos de tempo com sete pontos 
cada um. Situado no eixo norte da coluna de luz, com os dois tubos de fluxo a 
sua volta, está o átomo vermelho de tempo. No sul está o átomo azul de tempo. 
Os átomos vermelho e azul giram em direções opostas: o vermelho do norte no 
sentido horário, o azul do sul no anti-horário. O plano gravitacional do octaedro 
emana horizontalmente a partir do centro luminoso resplandescente. Neste plano 
gravitacional, exatamente opostos entre si, existem mais dois átomos de tempo: 
um branco e um amarelo, que giram como pás de moinho, num movimento lento 
circular, anti-horário, da esquerda para a direita, em volta do ponto central lumino-
so. 
 
 Agora visualize a partir do centro de cristal uma corrente de luz multico-
lorida de plasma que flui em direção a ambos os pólos da terra, extravasando para 
tornar-se duas faixas de arco-íris, a 180 graus de distância. Conforme a terra gira 
sobre o seu eixo, esta ponte arco-íris permanece estabilizada e constante, imóvel. 

 Agora, pegue a terra inteira girando sob a ponte arco-íris e coloque-a no 
seu coração. Imagine duas correntes de luz arco-íris saindo de sua coluna vertebral, 
sobre sua cabeça e sobre seus pés. Agora você e a terra são um. A ponte arco-íris 
da Paz Mundial é real. Existe ciência por trás disto. O que existe primeiro na imagi-
nação, visto por um número suficiente de pessoas, numa onda de amor telepático, 
com o tempo se tornará realidade.
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Desde a Casa Leste da Luz
Que a sabedoria se abra em aurora sobre nós

Para que vejamos as coisas com claridade

Desde a Casa Norte da Noite 
Que a sabedoria amadureça entre nós

Para que conheçamos tudo desde dentro 

Desde a Casa Oeste da Transformação
Que a sabedoria se transforme em ação correta

Para que façamos o que tenha que ser feito

Desde a Casa Sul do Sol Eterno
Que a ação correta nos dê a colheita 

Para que desfrutemos os frutos do ser planetário

Desde a Casa Superior do Paraíso
Onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados

Que suas bençãos cheguem até nós agora

Desde a Casa Interior da Terra 
Que o pulsar do coração de cristal do planeta

nos abençoe com suas harmonias 
Para que acabemos com as guerras

Desde a Fonte Central da Galáxia
Que está em todas as partes ao mesmo tempo

Que tudo se reconheça como luz e amor mútuo

Ah Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho!
Ah Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho!
Ah Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho!

“Salve a Harmonia da Mente e da Natureza!”
A CULTURA GALÁCTICA VEM EM PAZ

prece Às seTe direções
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mApA esTeLAr inTerdimensionAL
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bAndeirA dA pAz

 As três esferas bordô da Bandeira da Paz representam a união da arte, da 
ciência e da espiritualidade. Vermelho é a cor do sangue vital da humanidade. O 
círculo bordô ao redor das esferas representa o ciclo do tempo natural. 

 Em 1935, em Washington D.C., vinte e duas nações assinaram o Pacto Ro-
erich de Paz criado por Nicholas Roerich que declara a Paz através da Cultura ado-
tando a bandeira da paz como símbolo protetor das instituições culturais. 

 Em 1995 a Rede de Arte Planetária -  Movimento Mundial de Paz e Mudan-
ça para o Sincronário das 13 Luas de 28 Dias adotou esta bandeira como símbolo 
oficial.

“Onde há paz há cultura, onde há cultura há paz.”
(Nicholas Roerich)
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exercícios

resPonda ou comPLete as questões abaixo: 

1. Que dia é hoje no Sincronário das 13 Luas?

2. Qual é a fórmula que expressa a Lei do Tempo?

3. O planeta terra é composto de diversas camadas, cite quatro camadas do plane-
ta e as suas respectivas funções. 

4. A Lei do Tempo é a Lei primordial da criação, como se define esta lei:

5. O planeta terra possui suas estações do ano que são?

6. Compare as estações do ano com os alternadores diários:

7. As fases da lua são quatro, assim como:

8. Quantas semanas compõem um ano?

9. Ao multiplicar o número de membros maiores pelo número de articulações 
maiores teremos um número equivalente ao ciclo da estrela Sirius B que é o equi-
valente ao número de ........... durante um ano solar.

10. A onda encantada é um ciclo de .......... dias.
 
11. A onda encantada é a medida fractal padrão que expressa a estrutura.....................
do tempo.

12. O Tzolkin é o módulo harmônico do tempo, composto por .......... unidades que é 
o resultado da multiplicação de .......... tons por .......... selos solares.

13. Os tons representam a vibração harmônica do .........., assim como os vintes selos 
representam as  .......... de luz.

14. O Sincronário das 13 Luas está para a ordem cíclica do tempo assim como o 
Tzolkin está para a ordem .............................. do tempo.

15. A Biosfera é a esfera da vida planetária e nela ocorre a transformação de duas 
energias, quais são?
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16. A biosfera é governada por um código genético comum conhecido por .........., 
que  possui .......... unidades, número equivalente aos  .......... hexagramas do I Ching.

17. Composto de  .......... aminoácidos, o código genético possui um número equiva-
lente aos .......... selos solares do Tzolkin.

18. O planeta terra possui quatro estações, sendo que no hemisfério sul as esta-
ções se distinguem do hemisfério norte. Nesta etapa do ano estamos na estação 
...................., assim como o hemisfério norte está na estação ...................., esta alternân-
cia se refere ao movimento do .................... que recebe mais ou menos luz durante a  
sua trajetória espacial.

19. O corpo quadridimensional é o reino da psicofísica, composto de 7 principais 
centros de energia que são conhecidos como .................... . 

20. Os dias da semana são conhecidos como .................... . 

21. Os dias da semana ativam os 7 chacras principais, correlacione os sete dias da 
semana com os sete chacras.

22. O tempo possui duas linhas, uma é a linha vertical que representa .................... e 
a outra é a uma linha horizontal que representa .................... . 

23. O tempo está para a consciência assim como o espaço está para a .................... . 

24. Entre a consciência e o espaço surge a comunidade, assim como, entre a mente 
e a consciência surge a .................... entre o tempo e o espaço surge .................... entre 
a mente o tempo surge  a .................... . 

25. A noosfera é um conceito criado por ........................................, onde noo significa 
.................... e esfera significa .................... assim como cronosfera significa .................... . 

26. Qual é a onda encantada que estamos transitando?

27. Quais são os 20 selos solares do Tzolkin?

28. Quais são os 13 tons da onda encantada?

29. O que é uma onda encantada?

30. O que é um oráculo? 

31. Calcule uma data de nascimento:
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32. Interprete o seu  oráculo.

33. Interprete sua onda encantada.

34. Quais são os pulsares de uma onda encantada?

35. Que significados possuem as quatro cores (vermelho, branco, azul e amarelo)?

36. O que é tempo? 

37. O que é a Lei do Tempo?

38. O que é uma frequência?

39. Quais são as principais características do tempo?

40. Qual é a origem da compreensão do tempo?

41. Que histórico temos sobre o tempo?

42. O que é um calendário?

43. Como surgiu o calendário?

44. O que é o relógio mecânico e como surgiu?

45. Como eles compõem uma frequência de tempo?

46. Que influências o tempo estabelece na mente?

47. As freqüências naturais e artificiais de tempo quais são seus precedentes?

48. Que relação estabelece a cultura maya com o tempo?

49. Qual é o principal Sincronário Maia e sua matemática de tempo?

50. Como essa matemática se aplica ao ser humano?

51. Quais são os números chaves da matemática do tempo?

52. Quais são os ciclos de tempo, como se manifestam e como se inter-relacio-
nam?
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desenhe seu orácuLo: 
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desenhe sua onda encantada: 
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reProduza os 20 seLos soLares, conForme Figuras abaixo: 
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conecte os 13 tons gaLácticos aos seus resPectivos nomes: 
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Preencha diariamente o cronógraFo diário: 
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José argüeLLes 

 As Vinte tábuas da Lei do Tempo

  Encantamento do sonho

 La Tierra em Ascenso,
 Um tratado ilustrado sobre las leyes que gobernan los sistemas enteros

 O Fator Maia -  Um Caminho Além da Tecnologia

 O tempo é a Quarta Dimensão 

 O tempo e a Tecnosfera

 Profecia Telektonon

 7:7::7:7

movimento mundiaL da Paz e mudança ao sincronário das 13 Luas

 Manual do Magos da Terra
 O projeto Rinri 

 Sincronário Chileno - Ano Semente Cósmica Amarela

 Sincronário Brasileiro - Ano Tormenta Cristal Azul
              Ano Semente Cósmica Amarela
              Ano Lua Magnética Vermelha

sites:

 www.calendariodapaz.com.br
 www.lawoftime.org 
 www.sincronariodapaz.org
 www.tortuga.com
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