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DERTIEN MANEN IN BEWEGING:
Het Grondvest van Dreamspell
“Net als lucht de atmosfeer van het lichaam is,
is Tijd de atmosfeer van de geest.
Als de Tijd waarin we leven bestaat uit oneven maanden en
dagen, gereguleerd door gemechaniseerde minuten en uren,
Dan is dat wat onze geest wordt:
Een gemechaniseerde onregelmatigheid.
Daar alles volgt uit geest,
Is het geen wonder dat de atmosfeer waarin we dagelijks leven
Telkens meer vervuild raakt,
En dat de grootste klacht is:
“Ik heb gewoon niet genoeg tijd”.
Wie jou Tijd bezit, bezit jouw geest.
Bezit je eigen Tijd en je zult je eigen geest kennen.”
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EEN SEIZOEN VAN APOCALYPSEN
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1. Denken over het Ondenkbare
Van alle ononderzochte criteria en aannames, waar wij als menselijke
wezens op planeet Aarde ons dagelijks leven op baseren en waar we
waarde aan geven, is de Gregoriaanse kalender het minst onderzochte
instituut en instrument.
Een kalender, elke kalender, wordt over het algemeen gezien als een
systeem voor het indelen van tijd over langere periodes. De basis eenheid
van een kalender is de dag, voor langere periodes is de basis het solaire
jaar.
De lengte van een solair jaar wordt momenteel gesteld op 365,2421199
dagen, de Gregoriaanse kalender verdeelt dit jaar in twaalf oneven
maanden; vier maanden van dertig dagen, zeven van éénendertig, en
één van achtentwintig dagen. Op de Gregoriaanse kalender wordt de
extra kwart dag eens in de vier jaar toegevoegd als 29 februari. Dit is niet
noodzakelijkerwijs de meest logische of enige manier om met deze extra
kwart dag om te gaan.
Het gaat om het volgende: er is geen logische of wetenschappelijke
verhouding tussen de exacte lengte van het jaar en het gebruik van de
Gregoriaanse kalender als meetinstrument voor het verdelen van deze
lengte.
Desalniettemin wordt ons de Gregoriaanse kalender voorgehouden als
het perfecte instrument voor het verdelen van tijd en wordt wereldwijd
gebruikt als de officiële standaard.
Alhoewel de maankalenders van de islamieten, de hindoestanen, joden
en chinezen nog steeds worden gebruikt voor religieuze en rituele
doeleinden, heeft de Gregoriaanse kalender de overhand in de dagelijkse
economische- en politieke affaires. Hoe en waarom is dit gebeurd? Wat is
de Gregoriaanse kalender en waar komt hij vandaan? Waarom gaan wij
door met het gebruik ervan? Inderdaad, wat is de relatie tussen kalenders
en menselijk handelen?
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Dus, begeleidt en geeft de 12:60, 12 maanden 60 minuten, vorm aan de
bron van moderne materialistische wetenschap en is de uiteindelijke
systematisering van de driedimensionale timingfrequentie. Onnodig
te zeggen dat het gezag van deze timingfrequentie nooit ter discussie is
gesteld, en men zich nog minder de gevolgen realiseerde. Zelfs mensen als
Kepler en Galileo, die werden vervolgd door de kerk, hebben de kalender
nooit ter discussie gesteld. Daarom accepteren vrijwel alle wetenschappers
de kalender waarin ze leven zonder vragen.
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In Europa volgde de invoer van de Gregoriaanse kalender op het exacte
moment van de uiteindelijke mechanisatie van tijd. Tegen 1600 was het
twaalf maanden jaar en het 60 minuten uur de gevestigde standaard van
tijd.
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De Gregoriaanse kalender kwam tot stand als het resultaat van een
Pauselijke Bul ingediend door Paus Gregorius in 1572 en ingevoerd op 5-15
oktober 1582. De historische context waarin deze kalender de vastgestelde
standaard werd is van groot belang. De globe werd aan de ene kant in de
ban gehouden door de Europese macht, opgehitst door inhalige materiële
hebzucht en aan de andere kant door de kerk met z’n drang alle zielen
onder zijn kruis te verzamelen. Sindsdien is het onmogelijk de zegeningen
van het christendom te ontvangen zonder de gregoriaanse kalender.
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Als je deze kalender trouw volgt, volg je in feite trouw een laat middeleeuws
Christelijk tijd meetinstrument. Het gezag van dit meetinstrument ligt
bij het Vaticaan, geografisch gezien de kleinste politieke staat op deze
planeet, doch volledig beschermd door de grootste westerse machten: de
G-7. Deze wordt gevormd door; de V.S., Canada, het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan. Als soort ‘achtste macht’ is Rusland
recentelijk bij de G-7 aan tafel geschoven.

Chromatische Orde

Als je in de Winkler Prins onder de kop kalender kijkt, beschrijft deze
voor 80 % de Gregoriaanse kalender. Dit is een voorbeeld van het
‘vanzelfsprekende’ gezag, dat de Gregoriaanse kalender heeft. Wat is de
basis van dit gezag?
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“Toen stond ik op de hoogste berg van allemaal en rondom beneden mij was
de hele cirkel van de wereld…En ik zag dat de Heilige Ring van mijn mensen
één van de vele ringen was die gezamenlijk een cirkel maakten, zo groot als het
daglicht en sterrenlicht. En in het midden groeide een machtige bloeiende boom
om beschutting te geven aan alle kinderen van de Vader en de Moeder, ik zag
dat het Heilig was.”
“En toen ik daar stond kwamen er twee mannen uit het oosten…Zij kwamen
en gaven mij een kruid…Het was het dagbrekende sterrenkruid, het kruid van
begrip! en ze zeiden dat ik het op Aarde moest laten vallen. Ik zag het in de
diepte vallen en toen het op Aarde viel verbond het zich met de grond en begon
het te groeien en te bloeien; vier bloesems op één stempel, een blauwe, een witte,
een rode en een gele; en de stralen stroomden van hieruit naar de Hemel zodat
alle wezens het konden zien en er nergens meer duisternis was.”

Neem 25 juli een dag buiten de tijd.
Neem je tijd om naar het pad van de dertien manen terug te
keren.
Laat Schildpad Eiland nog eenmaal uitvaren op de oceaan
van Galactische Tijd!
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Het is een groot vraagteken waarom de moderne wetenschap en
maatschappij, geleid door zijn eigen principes, zonder vragen accepteert
wat in feite een middeleeuwse wurggreep van tijd is. De Gregoriaanse
kalender is als een hypnotiserende betovering die alle onopgeloste zaken
van de geschiedenis verborgen houdt in zijn onlogische opvolging van
dagen, weken, maanden en jaren. Het volgen van deze kalender kan alleen
leiden naar een plaats, zoals die waar we ons vandaag de dag bevinden:
een plaats en tijd van Apocalypsen waar rampen, onwetendheid en fouten
zichzelf laten voortduren in gedachteloosheid.
De duistere apocalyptische rampen van de geschiedenis kunnen zichzelf
alleen maar herhalen in deze middeleeuwse wurggreep van tijd. Dit is
waarom Sarajevo in 1914 het ontbrandingspunt was van W.O.1, en een
onopgelost strijdperk in 1992. Op een nog grotere schaal zien we hoe
Babylon het begin is van de geschiedenis en nu,in het tegenwoordige Irak
het decor schept voor het einde van de geschiedenis.
In consensus aangenomen door Europa en de V.S. in 1750, bewijst de
Gregoriaanse kalender een perfecte mal te zijn voor de strijdkreet “Tijd is
geld” waarlangs al het moderne leven zijn waarde krijgt, of beter gezegd
verliest. Aandelenbeurzen en belastingstelsels van alle moderne landen
volgen deze onlogische constructie van de Gregoriaanse kalender: alle
mogelijkheden zijn voor degenen met geld en macht, en de rest is er om
je in verwarring te houden.
Klaarblijkelijk is de geschiedenis niet democratisch en de democratie
zelf is een middel dat ons in de illusie van macht en veiligheid houdt.
Geschiedenis is het verhaal van degene met macht en wie de macht
heeft schrijft de geschiedenis. Er zijn nog nooit vragen gesteld over de
Gregoriaanse kalender en daarom volgen we deze alsof het de enige
manier is om met tijd om te gaan.
Niemand heeft ooit het effect van de timingfrequentie waarin we leven
overwogen. Noch hebben we de mogelijkheid gekregen om te overwegen,
”Wat als???”. Ja, wat als we leefden onder een andere standaard van
tijd. Vraag het de Aboriginals in Australië, de woudbewoners van de
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Amazone, de inheemse Amerikanen in het reservaat. Wat gebeurde er
met hun tijd?… en je zult snel zien dat het de aandacht in het belang van
de G-7 is om ons in de Vaticaanse wurggreep te houden.
Ja, het denken aan de Gregoriaanse kalender is het denken over het
ondenkbare. Maar als je nu geen tijd neemt het te overdenken, verspil je
misschien de enige tijd die je hebt.

2. Over Manen, Maya’s en de 13-Manenkalender
Voor het grootste gedeelte van zijn 26.000 jarige geschiedenis heeft Homo
Sapiëns de maan gevolgd en gebruik gemaakt van maankalenders. De
maan is wispelturig en dwalend. Van nature; subtiel en ongrijpbaar.
Volgens tegenwoordige berekeningen draait de maan in 29,5 dagen om
zijn as. Dit is de lengte van een synodische maansomloop en ook de reden
waarom we altijd maar één zijde van de maan zien.
Een synodische maansomloop van 29,5 dag, de duur van een maancyclus
gezien van de Aarde is maar één van de maan-cycli warmee lunaire
berekeningen kunnen worden gemaakt. Er is ook een sterren
maansomloop van 27,33 dagen (de tijd voor de maan om terug te keren
op een vastgesteld punt aan de hemel), 27,32 dagen tropische cyclus (de
hemelse lengtegraad), en de draconische cyclus van 27,2 dagen (de tijd
voor de maan om terug te keren op dezelfde maanknoop).
Tot aan de twintigste eeuw hebben preagrarische mensen, zoals de
Lakota, een vage of onnauwkeurige maankalender gevolgd. Het feit is
dat gedurende het solaire jaar er altijd een dertiende maansomloop is die
overgaat van het ene solaire jaar naar de volgende. De taboenatuur van
het getal dertien lijkt van de mysterieuze dertiende maan af te stammen.
Er is een verschil van 11 dagen tussen de lengte van een solair jaar
365,242199 dagen en 12 complete synodische omlopen van 354, 36706
dagen. Het aantal dagen in dertien synodische omlopen is opgeteld 383,5
een verschil van 18,25 dagen met een solair jaar.
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Aarde-familie van de Signaal Kin, drie stip-familie
Blauwe stam van de Nacht, rechter ringvinger
Gele stam van de Ster, rechter ring teen
Rode stam van de Hemelwandelaar, linker ringvinger
Witte stam van de Spiegel, linker ring teen
Aarde-familie van de Portaal Kin, vier stip-familie
Gele stam van het Zaad, rechter pink
Rode stam van de Maan, rechter kleine teen
Witte stam van de Tovenaar, linker pink
Blauwe stam van de Storm, linker kleine teen
De polaire kin weerklinken de chromatics
De kardinale kin vestigen de genesis
De kern kin delven de tunnels
De signaal kin ontrafelen het mysterie
De portaal kin openen de poorten
Tot welke familie behoor jij? Wat is jouw pad?

Schildpad zegt: “Als je meer te weten wilt komen over de geheimen van
tijd verborgen in Schildpad’s schild, dan moet je op zoek gaan naar een
Dreamspell-Toolkit om te leren hoe het soevereine pad van de Aarde te
bewandelen!”
Oorspronkelijke wijsheid is van de Aarde. De Aarde is ons soevereine
Huis, ons Tijdschip, onze Bestemming die we moeten leren kennen.
Luister naar de wijsheid van onze inheemse erfenis, de woorden van
Zwarte Eland, een medicijnman van de Lakota:
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navigeren naar zijn eiland in tijd, 2013. Daar Schildpad de wijsheid en
kennis van tijd op zijn rug draagt, kan Schildpad Eiland, op de Wateren
van de Galactische Oceaan, als een Tijdschip navigeren.
Schildpad zegt: “Schildpad Eiland vaart uit het Dreamspell van kolonisatie
in het Dreamspell van galactische tijd, de bron van alle inheemse
wijsheid en kennis. Een Dreamspell is wat we gezamenlijk creëren in tijd.
Kolonisatie was een Dreamspell. Het pad van de dertien manen is een
ander Dreamspell. Het nieuwe Dreamspell begint met je vingers en tenen.
Twintig vingers en tenen, twintig stammen van tijd, vijf aarde-families die
gezamenlijk het pad van de dertien manen bewandelen”.
De Vijf Aarde-Families van Tijdschip Aarde 2013
Aarde-familie van de Polaire Kin, balk-familie
Gele stam van de Zon, rechter duim
Rode stam van de Slang, rechter grote teen
Witte stam van de Hond, linker duim
Blauwe stam van de Adelaar, linker grote teen
Aarde-familie van de Kardinalen Kin, één stip-familie
Rode stam van de Draak, rechter wijsvinger
Witte stam van de Wereldoverbrugger, rechter wijs teen
Blauwe stam van de Aap, linker wijsvinger
Gele stam van de Krijger, linker wijs teen
Aarde-familie van de Kern Kin, twee stip-familie
Witte stam van de Wind, rechter middelvinger
Blauwe stam van de Hand, rechter middel teen
Gele stam van de Mens, linker middelvinger
Rode stam van de Aarde, linker middel teen
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Het verschil van dagen tussen het solaire jaar en maansomlopen is alleen
een probleem geworden voor de beschaafde man, daar vrouwen altijd de
dertien manen op natuurlijke wijze in hun wezen dragen. De vrouwelijke
menstruatiecyclus van 28 dagen is het gemiddelde van de synodische
omloop en de andere maansomlopen van iets minder dan 27,5 dag. Voeg
de gemiddelde maansomlopen van 28 dagen samen met een solair jaar en
het resultaat is dertien manen, of 364 dagen plus één dag; één dag minder
dan het zonnejaar.
In de tijd dat er op de planeet, in het gebied dat nu bekend staat als het
middenoosten, agrarische culturele levensstijlen werden ontwikkeld greep
een mannelijke priesterorde de macht. De kwestie van een kalender werd
een zaak van het ontwikkelen van een machtsinstrument. De mannelijke
macht werd geassocieerd met de zon, terwijl de vrouw werd geassocieerd
met de maan. Het gebruik van een kalender gebaseerd op uitsluitend het
solaire jaar overheerste. De Egyptische verdeling van een cirkel in 360 º,
onderverdeeld in 12 stukken van 30 º elk, gaf de mannelijke priesterorde
van Egypte en Mesopotamië de norm voor hun hemels georiënteerde
mannelijke solaire hiërarchieën. Dit gebeurde allemaal zo’n 5000 jaar
geleden, ca. 3000 v.Chr.
In Babylonië en Egypte zijn dus de twaalf huizen van de Zodiak en de
traditionele westerse astrologie geboren alsook de twaalf maanden
kalender. Omdat twaalf maanden van dertig dagen opgeteld maar 360
dagen is werd een vijfdaagse zuiveringsperiode toegevoegd om het solaire
jaar compleet te maken. De hoofdfunctie van de Babylonische priesters
van de calends* was om de cycli van de maan met het solaire jaar te laten
overeenstemmen. In 1500 v.Chr verspreidde het systeem van de ‘360 º
cirkel verdeeld in twaalf’ zich naar India en China als een benadering of
zelfs een vervanging van de maancycli. Twaalf is gebaseerd op de verdeling
van ruimte -een cirkel, en niet op tijd -de dertien manen.
Vanuit Babylonië en Egypte verspreidde ‘de solaire macht’ van de cirkel
van twaalf zich naar Griekenland en later naar Rome. Het was Priscius
Tarquinus, vroege koning van Rome 616-579 v.Chr, die verantwoordelijk
was voor het ontwikkelen van de kalender waaruit de Gregoriaanse
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kalender uiteindelijk is ontstaan. De namen van de Gregoriaanse maanden
zijn allen Latijn en komen van deze vroege Romeinse kalender.

ze telden in twaalf maanden en niet in dertien manen. Dertien is het
kosmische getal. Tel de schalen op Schildpad’s rug maar.

Bij de opkomst van de christelijke kerk 500- 1000 n.Chr., was de Romeinse
kalender van twaalf maanden van verschillende lengte, waarin op geen
enkele manier de maan cycli terug te vinden zijn, een feit. Deze kalender
stond in het begin van de tijd van veroveringen, 1500 n.Chr., bekend als
de Juliaanse kalender en was gebaseerd op het synodische jaar van 365,25
dagen. De Gregoriaanse kalender is gebaseerd op het tropische jaar van
365, 242199 dagen.

Schildpad zegt: “ De 260 dagen Heilige Telling neemt je als lid van één van de
twintig stammen van de planetaire kin aan. Twintig stammen van tijd, twintig
vingers en tenen. Van alle soorten op Aarde weet alleen de mens hoe ze tijd
moeten tellen op hun twintig vingers en tenen. Ieder mens heeft een solaire
verjaardag en wordt begeleid door één van de dertien totemdier krachten.”

Ondanks het minieme verschil tussen het synodische- en het tropische
jaar, moet het duidelijk zijn dat de Gregoriaanse kalender een onregelmatig
en onlogische verdeling van dagen heeft en dat deze ontwikkeld is
vanuit een mannelijke traditionele priesterorde die van de Babylonische
beschaving afstamt. Het is een traditie van tijd bepaling die gebaseerd is
op de Egyptische verdeling van een cirkel, wat een verdeling is van ruimte
en niet van tijd en waarin alle taboes van het getal 13 zijn ingelijfd.
Het is met name deze kracht van dertien geassocieerd met hekserij en de
duivel, waarmee de veroverende Europeanen frontaal in de aanval gingen
toen zij aankwamen in de ‘Nieuwe Wereld’, daar hier een traditie van tijd
en een kennis gebaseerd op de dertien heerste, die verder ontwikkeld en
nauwkeuriger was dan in Europa. Hier wordt verwezen naar het kalenderen wiskundig systeem van de Maya’s waarop alle meso-amerikaanse
beschavingen waren gebaseerd.
Er was geen kans op een werkelijke dialoog waar het de christelijke
priesters en hun fanatieke soldaten betrof. De wijzen werden omgebracht
en de bibliotheken verbrand. De wereld werd beroofd van het begrip van
tijd dat niet gebaseerd was op de ruimtelijke verdeling van de cirkel, maar
op de lunaire-galactische kracht van dertien.
Natuurlijk vind je in de Winkler Prins geen uiteenzetting over het
‘begrip van tijd van de Maya’s, door de hypnotiserende betovering van
de Gregoriaanse kalender, de Dreamspell van de geschiedenis. Dit is

Iedere solaire dag die wordt geteld in de dertien Manenkalender heeft
ook een tegenhanger in 260 dagen telling. Daarom heeft iedereen in
de dertien Manenkalender ook een verjaardag in de 260 dagen Heilige
Telling. De galactische verjaardag maakt ieder mens lid van één van de
vijf aarde-families en één van de 260 galactische parafen. Een galactische
paraaf wordt verkregen door het zegel en de toon in de 260 dagen telling
die valt op de dag van je verjaardag in de solaire telling.
De 260 dagen telling bestaat uit de twintig solaire stammen met de dertien
getallen van het Wavespell. Twintig maal dertien is gelijk aan 260. Dit
betekent dat de 260 dagen telling een spin van 20 Wavespells heeft, de
galactische standaard van oorspronkelijke 13:20 tijd.
In de Heilige Telling roteert je solaire verjaardag door één van de vier
stammen van je aardefamilie en één van de dertien getallen. Omdat er
365 dagen in een solaire spin en 260 dagen in een galactische spin zitten,
duurt het 52 jaar voordat de twee spins weer samenvallen op je verjaardag!
Het duurt 52 jaar voordat je je gehele aarde-familie kent!
Dit zijn een paar van de wonderen van oorspronkelijke Aardetijd die we
nooit hebben kunnen weten zolang we de twaalf maanden kalender van
kolonisatie volgden.
Tegenwoordig kun je meer leren over 13:20 tijd door het spelen van een
spel, het Dreamspell: De Reis van Tijdschip Aarde 2013. Het Dreamspell
laat zien wat er gedaan kan worden om Schildpad Eiland veilig te
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Schildpad zegt: ”20 Stammen, 20 vingers en tenen. Dat is nodig om Schildpad
Eiland naar 2013 te begeleiden. 2013 is een eiland in de Oceaan van Tijd waar
Schildpadden heengaan om zichzelf te vernieuwen in de volle glorie van de
Zon”.

de Maya Factor, de vergeten factor met betrekking tot alle menselijke
aangelegenheden. Als we alleen in de betovering van de Gregoriaanse
kalender verblijven en de Maya Factor negeren, dan zijn we pas echt
verdwaald.

Door het soevereine Wavespell Pad van dertien manen te volgen kunnen
de solaire kin-deren van de twintig stammen van Tijd Schildpad Eiland
naar 2013 begeleiden.

De Maya timingfrequentie is 13:20 en niet 12:60. Dertien verwijst naar
de dertien galactische tonen of krachten van creatie, welke ook in de
dertien manen of jaarlijkse maanomloop gecodeerd zijn. Twintig verwijst
naar de twintig zonnefrequenties weergegeven als de twintig iconen of
zonnezegels. Op deze timingfrequentie is de Tzolkin of 260 Kin ‘’Heilige
Kalender” gebaseerd.

Schildpad Eiland: De Dreamspell Reis van Tijdschip Aarde 2013
Door het pad van de dertien manen te volgen volbreng je het ethische
pad van de Aarde, het pad van de soevereine autonome mens.
Iedereen is van oorsprong autonoom en soeverein. Iedereen is een
oorspronkelijk kind van de Zon, dat op Aarde loopt in het ritme van de
maan. Wij volgen het pad van dertien manen om wakker geschud te
worden en ons onze reis als een familie, een soort, een oorspronkelijke
bestemming te herinneren.
Schildpad zegt: “Dertien manen is de maat van Schildpad Eiland’s solaire
Wavespell, een jaarlijkse beweging om de Zon.” Maar wat is de maat van
de dertien manen?
Schildpad zegt: “ Door in de galactische oceaan te zwemmen krijgt Schildpad
Eiland zijn richting door twee spins; de 365 dagen solaire spin gemeten door de
dertien manen die één kant opgaat en een andere spin van 260 dagen, die de
andere kant opgaat.”
De 260 dagen tegen-draaiende spin geeft de maat aan de dertien manen.
De 260 dagen telling is de Tzolkin of de Heilige Telling van de inheemse
Maya. De 365 dagen spin verankert Schildpad Eiland aan de Zon. De 260
dagen spin verankert Schilpad Eiland aan de Melkweg en kosmische tijd.
De 260 dagen telling is de galactische standaard van tijd. De kalender
van kolonisatie kon niets weten van deze galactische standaard omdat

Gecombineerd met de zonnecyclus van 365 dagen gaf de Tzolkin de
Maya’s een fractale maatlat waarmee ze kalenders en tijdsystemen
konden construeren die de harmonische orde van het zonnestelsel en de
melkweg als geheel laten zien. Binnen deze constructie hielden de Maya’s
met uiterste precisie maankalenders en eclipscycli bij.
Omdat de Maya kalender gebaseerd is op de 260 Kin Tzolkin is en niet
op de 360º cirkel, is er geen behoefte om de maancycli en het solaire jaar
op elkaar af te stemmen door het abstracte concept van maanden. De
Maya wiskunde, gebaseerd op een elegante, verfijnde puntbalk notatie,
is vigesimaal en niet decimaal, d.w.z.: gebaseerd op 20-tallen in plaats van
op 10-tallen, of op 12 duo-decimaal, waarop de Gregoriaanse kalender is
gebaseerd.
In plaats van maanden is het Maya-solaire jaar verdeeld in 18 twintig
daagse periodes, die vinals worden genoemd. In feite waren de achttien
vinals plus de vijf dagen vayeb een hulpmiddel voor het overeenstemmen
van het solaire jaar met de op 13:20 gebaseerde Tzolkin.
De Maya kalender is lang een puzzel voor de westerse archeologen geweest,
die vanaf het begin de verbluffende complexiteit en nauwkeurigheid
herkenden, maar toch de Maya kalender en Maya wiskunde altijd
hebben gezien als een afwijkende curiositeit met geen toepassingen voor
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de moderne wereld. Wederom moet dit vooroordeel gezien worden als
gevolg van de door 12:60 overheerste realiteit.

Schildpad zegt: “Je kan de telling van de inheemse Maya leren, door de
twintig stammen op je vingers en tenen te leren tellen.”

De Maya kalender bevat het onderricht van de vierde dimensionale
tijd, hetgeen de moderne wetenschap is ontgaan, verloren als ze is in
de ondoordachte greep van driedimensionale Gregoriaanse tijd. De kern
van het Maya onderricht is de toepassing van de 13:20 frequentie voor de
creatie en aanvulling voor de kalender met 13-manen.

Vier clans, vier handen en voeten, twintig vingers en tenen, twintig
stammen van tijd die het pad van de dertien manen volgen.

3. De Barrière Doorbreken:
Bevrijding van de Betovering van Geschiedenis
Om het verschil tussen 12:60 driedimensionale tijd en 13:20
vierdimensionale tijd te begrijpen is het noodzakelijk de barrière van de
afspraak met betrekking tot de materialistische realiteit te doorbreken,
daar deze de ondergang van ons planetaire bestaan veroorzaakt.
Gebaseerd op een twaalfvoudige verdeling van ruimte die geen rekening
houdt met de kracht van de dertiende maan; welke de kracht van tijd is,
is de Gregoriaanse kalender de afgesproken realiteit, die accepteert dat we
uitsluitend in de derde dimensie, het vlak van de fysieke realiteit, leven.
Hierin ligt de opkomst van de Gargantuan, de veelkoppige waterslang
van het materialisme die de mensheid verlaagt tot een verslaafd zijn aan
een materiële technologie en de planetaire omgeving degradeert zonder
enige hoop op een verantwoord ecologische leefwijze.
Het doorbreken van de grip van de driedimensionale tijd, die blind en
onlogisch volgt uit de Gregoriaanse kalender, is het doorbreken van
de betovering van de geschiedenis en het opnieuw bevrijden van de
mensheid, zodat die in zijn natuurlijke orde van werkelijkheid kan gaan
leven. Het volbrengen van deze gigantische taak kan gezien worden
als een heldendaad en gevierd worden door het laten varen van de
Gregoriaanse kalender en het accepteren van de 13 Manenkalender. 13
is de sleutel tot de galactische code van vierdimensionale tijd en tot de
jaarlijkse maanomlopen die de Aarde begeleiden op haar solaire pad.

Rechterhand: Gele Clan van het Vuur
Duim:		
Wijsvinger:
Middelvinger:
Ringvinger:
Pink:		

Gele stam van de Zon			
Rode stam van de Draak		
Witte stam van de Wind		
Blauwe stam van de Nacht		
Gele stam van het Zaad		

Schelp 0/20
één punt
twee punt
drie punt
vier punt

Rechtervoet: Rode Clan van het Bloed
Grote teen:
Wijs teen:
Middel teen:
Ring teen:
Kleine teen:

Rode stam van de Slang		
Witte stam van de Wereldbrugger
Blauwe stam van de Hand		
Gele stam van de Ster			
Rode stam van de Maan		

één balk
één balk, één stip
één balk, twee stip
één balk, drie stip
één balk, vier stip

Linkerhand: Witte Clan van de Waarheid
Duim:		
Wijsvinger:
Middelvinger:
Ringvinger:
Pink:		

Witte stam van de Hond		
Blauwe stam van de Aap		
Gele stam van de Mens		
Rode stam van de Hemelwandelaar
Witte stam van de Tovenaar		

Linkervoet: Blauwe Clan van de Lucht
Grote teen: Blauwe stam van de Adelaar		
Wijs teen:
Gele stam van de Krijger		
Middel teen: Rode stam van de Aarde		
Ring teen:
Witte stam van de Spiegel		
Kleine teen: Blauwe stam van de Storm		

twee balk.
twee balk, één stip
twee balk, twee stip
twee balk, drie stip
twee balk, vier stip
drie balk
drie balk, één stip
drie balk, twee stip
drie balk, drie stip
drie balk, vier stip
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Je kunt het Dertien Stappen Wavespell bewandelen in alles wat je doet.
Stel en beantwoord deze vragen voor jezelf. Volg het Dertien Manen
Wavespell en word een soeverein en zelfstandig mens.
Samen met alle kinderen van de Aarde kun je de Dertien Manen
bewandelen. Op het Dertien Manen Pad kun je voor de volgende zevende
generaties die komen overvloed en gelijkheid bereiken voor allen.
Op 26 juli 1993 is het begonnen, toen werd de 13 maankalender bekend
gemaakt aan de mensen; een oorspronkelijke kalender voor een soevereine
mensheid!

Het volgen van het Wavespell tot 2013
Schildpad zegt: “De weg van het Wavespell staat op mijn rug. Met je
vingers volg je de getallen op de rug van mijn schild, te beginnen met één
stip voor één, een balk voor vijf tot aan twee balken en drie stippen voor
13. Het pad dat je volgt met je vingers is een wavespell”.
Het schrijven van getallen in de punt/balk notatie is een geschenk van
de inheemse Maya.
Hoe de Maya getallen schrijven is makkelijk. Met vier stippen en drie
balken kunnen negentien getallen worden gemaakt, plus een teken voor
de nul dat hetzelfde is als voor de twintig.
Voor Maya is de nul als een schelp, die zowel leeg als vol is. Met deze
volle en lege nul maakten de Maya de twintig tallige telling compleet.
Deze op nul gebaseerde twintig tallige telling is nauwkeuriger, flexibeler
en telt sneller dan de niet inheemse telling van tien. Voor de komst van
de kolonisten waren de Maya de inheemse bewakers van de Aarde van
de galactische tijdmeting. Daarom zijn hun kalenders nog steeds de
nauwkeurigste op Schildpad Eiland. Natuurlijk herinnert Schildpad zich
dit ook allemaal.

EEN SEIZOEN VAN APOCALYPSEN

13

Het solaire jaar, de belichaming van de gemiddelde maansomlopen en
de menstruatiecycli, is het meest logisch verdeeld in dertien 28-daagse
cycli of manen, met een extra vrije dag. Auguste Comte (1798-1857, Rode
Galactische Draak), Frans filosoof, grondlegger van de sociologie en de
school van logisch positivisme, nam als eerste het initiatief om de eeuwige
kalender van dertien maanden van 28 dagen voor te stellen. De extra
365e dag werd jaardag genoemd en moest vallen tussen 28 dec. en 1 jan.
Gedurende de jaren dertig verkreeg een kalender hervormingsbeweging,
die gebruik maakte van de eeuwig durende dertien maanden kalender,
officiële wereldwijde acceptatie, deze werd beëindigd door het uitbreken
van de tweede wereldoorlog.
De tijd is weer gekomen. Het uur van de waarheid roept de mensheid
op om de verslaving, vooroordelen en onlogische tradities van wat voor
soort dan ook te laten varen, wil men dat er nog een volgende generatie
komt. De eeuwig durende 13 Manenkalender komt nog een keer. Deze
keer wordt de 13 Manenkalender niet alleen gesteund door logica
maar ook door zijn overeenkomst met de complete codes van de vierde
dimensionale tijd, de Maya codes, de codes van het Dreamspell: Reis van
Tijdschip Aarde 2013.
In deze codes ligt de basis voor de beweging door tijd, het hulpmiddel
voor sociale reorganisatie met als doel het regenereren van de Aarde
en voor het toestaan van het geven en ontvangen van vergiffenis.en
gelijkheid voor allen. De oproep heeft geklonken: “Stel nu de Planetaire
Artistieke Netwerken samen, PAN. Verspreid de kennis van de 13 Manen
in Beweging. Kom samen en bereid je voor op een Nieuwe Tijd. Moge de
dag Kosmisch Zaad, 26 juli 2005, het aanbreken van een Tijdperk van
Universele Vrede zijn!”

* Calends = Latijn voor Kasboek.
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Dertien Manen: Een Soeverein Pad om te bewandelen
Schildpad zegt: ”Dertien manen vormen een jaar. Op Schilpad Eiland wordt
tijd gemeten in Wavespells. Dertien manen of een jaar, is een compleet wavespell
van tijd. Een wavespell is een galactische maateenheid van tijd. Een wave,
‘golf’ is beweging in tijd en een spell ‘betovering’ wordt ervaren gedurende deze
beweging in tijd. Schildpad weet dit door in de oceaan van galactische tijd te
zwemmen”.
Het wavespell is de naam van het pad dat wordt geweven door de dertien
manen. Als je één wavespell kent, ken je alle wavespells. De dertien
manen is niet alleen een kalender, maar ook een pad dat door ieder kind
van de Aarde wordt bewandeld.
Dertien manen, een wavespell, een wel bekend pad dat wordt bewandeld
door de twintig stammen van tijd. Ieder wavespell is een beweging van
dertien stappen. Er zijn dertien stappen voor nodig om een betovering
van tijd te begrijpen en te volbrengen. Kind van Morgen, Kind van de
Zon volg het pad van wijsheid van de dertien manen van de Aarde. Wees
eerlijk en in-tune met alles wat is. Wordt een soeverein mens in jouw
tijd!
Het 13 Stappen Wavespell. Het Pad van Soevereiniteit voor de mens
1e Maan:
2e Maan:
3e Maan:
4e Maan:

Maan van Doel: Wat is mijn doel?
Maan van Uitdaging: Wat is mijn uitdaging?
Maan van Dienstverlening: Hoe kan ik het best dienen?
Maan van Vorm: Wat is de vorm van mijn dienstverlening?

5e Maan:
6e Maan:
7e Maan:
8e Maan:

Maan van Uitstraling: Hoe kan ik mijzelf het best bekrachtigen?
Maan van Gelijkheid: Hoe breid ik mijn gelijkheid uit naar anderen?
Maan van Afstemming: Hoe stem ik mijn dienst op anderen af?
Maan van Integriteit: Leef ik wat ik geloof?

9e Maan:
10e Maan:
11e Maan:
12e Maan:

Maan van Intentie: Hoe bereik ik mijn doel?
Maan van Manifestatie: Hoe kan ik verbeteren wat ik doe?
Maan van Bevrijding:Hoe kan ik het best bevrijden en loslaten?
Maan van Samenwerking: Hoe kan ik mijzelf toewijden aan alles dat leeft?

13e Maan:

Maan van Aanwezigheid: Hoe kan ik mijn vreugde en liefde uitbreiden?
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Dertien manen, twintig stammen, vier clans, vier handen en voeten,
twintig vingers en tenen. Inheemse tijd staat bekend als 13:20. Dertien
manen, twintig vingers en tenen, dat is alles wat nodig is om onze tijd te
veranderen in de hoogste kunstzinnige expressie van de Aarde.
13:20 is inheemse tijd, de dertien manentijd. We zijn niet de eerste die dit
weten. Meer dan duizend jaar geleden hielden de inheemse Maya’s van
Centraal Amerika de meest nauwkeurige kalenders bij die ooit hebben
bestaan. Zij kenden de telling van de dertien manen en veel meer.
De Nieuwe Dertien Manenkalender wordt nu, in deze tijd onder de
aandacht gebracht van alle kinderen van de Aarde. Net als in de Maya
telling wordt ook nu aan iedere maan een totemdier verbonden. Kijk
naar de lijst van de dertien manen. In welke maan ben je jarig, en wat is
de geestkracht van je totemdier?
De 13 Manen van Schildpad Eiland:
Magnetische Vleermuis brengt de eerste Maan
Lunaire Schorpioen brengt de tweede Maan		
Elektrisch Hert brengt de derde Maan		
Zelfbestaande Uil brengt de vierde Maan		
Boventoon Pauw brengt de vijfde Maan		
Ritmische Hagedis brengt de zesde Maan		
Resonnante Aap brengt de zevende Maan		
Galactische Havik brengt de achtste Maan		
Solaire Jaguar brengt de negende Maan		
Planetaire Hond brengt de tiende Maan		
Spectrale Slang brengt de elfde Maan		
Kristallen Konijn brengt de twaalfde Maan		
Kosmische Schildpad brengt de dertiende Maan

26 juli – 22 aug.
23 aug – 19 sept.
20 sept – 17 okt.
18 okt. – 14 nov.
15 nov. – 12 dec.
13 dec. – 9 jan.
10 jan. – 6 febr.
7 febr. – 6 mrt.
7 mrt – 3 apr.
4 apr. – 1 mei.
2 mei – 29 mei.
30 mei – 26 juni.
27 juni – 24 juli.

Dag Buiten de Tijd 25 juli.
Het begint allemaal met de grote kalenderverandering 25 juli 2005. Vier
dan het einde van de oude tijd en de komst van de dertien manen!

13 MANEN IN BEWEGING:

13 MANEN OPSTARTKALENDER VOOR PLANETAIRE KIN
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van de Terugkeer van de Dertien Manen. Schildpad Eiland is in beweging,
dertien manen, één galactische oceaan.

GEEL KOSMISCH ZAAD, 26 juli 2005.
“ Het doel van de 13 Manenkalender is het ondersteunen in het omzetten van
driedimensionaal materialisme naar de vierdimensionale Regenboog Natie.”
Dreamspell

“Een planetaire kin van de Regenboog Natie kan zonder de 13 Manenkalender
te volgen het doel: de lancering van Tijdschip Aarde 2013, niet bereiken! De
13 Manenkalender is de synchronisatiemodule voor het vastleggen van de
planetaire kin als één organisme in contact met zichzelf, waar dan ook op de
planeet.’’
Dreamspell

“HET GESCHENK VOOR HET VERLATEN VAN DE 12:60
RATIO EN HET BINNENGAAN VAN DE 13:260 RATIO IS DE 13
MANENKALENDER VOOR HET IN WERKING STELLEN VAN
HET PLANETAIRE SERVICE WAVESPELL. AFGESTEMD OP HET
DREAMSPELL-REISBORD ONTSLUIT HET 13 MANEN WAVESPELL
ALLE KASTEEL-WAVESPELLS EN OPENT DE 260 GALACTISCHE
POORTEN VAN TIJDSCHIP AARDE.”
“DERTIEN VOLMAAKTE MANEN VAN ELK 28 DAGEN. ELKE
MAAN EEN VOLMAAKTE WEERSPIEGELING VAN ALLE ANDERE
MANEN. IN VOLGORDE DRAAGT ELK VAN DE 13 MANEN ÉÉN
VAN DE 13 GALACTISCHE TONEN.”
Dreamspell Genesis

25 Juli, een dag buiten de tijd. Vier de aankomst van galactische cultuur

op Aarde! Keer terug naar het inheemse pad van de dertien manen!
Ontwaak in de dageraad van een cultuur van Vrede op Aarde!
26 Juli. Vier de eerste dag van weer een nieuw jaar van de Nieuwe Tijd!

Vier de Terugkeer van de Dertien Manen! Neem deel aan de triomf van
oorspronkelijke wijsheid. Keer terug naar het pad van de dertien manen!
De weg van Schildpad Eiland.

Dertien Manen Schildpad in Beweging
Alle kinderen van de Aarde, zijn inheems aan de Aarde. Schildpad Eiland
is hun erfenis. Dertien manen is hun pad.
Vraag aan Schildpad: “Wat is er nodig om de dertien manen in beweging te
brengen?”
Schildpad antwoordt: ”Twintig vingers en tenen zijn er nodig om de dertien
manen in beweging te brengen. Twintig menselijke zonnestammen zijn er nodig
om van Schildpad Eiland een waardig Tijdschip te maken. Een Tijdschip varend
op de grote galactische oceaan”.
Twintig stammen van Tijd samengebracht in vier clans kunnen de dertien
manen in beweging dansen, in beweging spelen: de Gele clan van het
Vuur, de Rode clan van het Bloed, de Witte clan van de Waarheid, de
Blauwe clan van de Lucht. Elke clan heeft vijf zonnestammen; de twintig
stammen van Tijd.
Iedere maan heeft vier fasen; vier fasen, vier clans, vier handen en voeten.
Vier is de kracht van vorm die zichzelf voortbrengt. Aan iedere hand of
voet zitten vijf vingers of tenen. Vijf is de boventoon die de vorm van vier
bekrachtigt.
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De Dertien Manen Schildpad

1. De 13 Manenkalender en de Natuur van Tijd

Alle inheemse mensen van de Aarde, kennen en respecteren de wijsheid
en de kracht van Schildpad. In Schildpad’s schild zit de kennis van tijd
en de wijsheid van de dertien manen. Schildpad’s wijsheid is de kracht
van kosmische kennis.

Welkom in de vierde dimensie! Je bent hier altijd al geweest, maar je
hebt het gewoon nooit geweten! Je ideeën van tijd zijn geprogrammeerd
door de klok en de 12 maanden kalender. De klok is eigenlijk een
driedimensionale maatstaf van ruimte die wordt gebruikt voor het idee
Tijd, terwijl de Gregoriaanse 12 maanden kalender een onlogische en
onnauwkeurige methode is voor het tellen van de dagen.

Dertien schalen vormen het patroon van Schildpad’s schild. De Aarde
draait in dertien manen rond de Zon. Onder de inheemse volkeren van
Noord-Amerika staat de Aarde dan ook bekend als het Schildpad Eiland.
Als wij ons herinneren dat de Aarde Schildpad Eiland is, dan herinneren
we ons dat de weg van de Aarde gestuurd wordt door de kosmische kracht
van de dertien manen.
Oorspronkelijk kende elk kind op Aarde de wijsheid van de Schildpad.
Elk kind wist dat wij het pad van de dertien manen moesten gaan. Het is
het pad van het leven dat geen uitleg nodig heeft.
Hierna kwamen de zaden en het planten. Toen kwam het zwaard, en het
vergeten. Gedurende de laatste vierhonderd jaar trokken de inheemse
volkeren van de Aarde dieper het bos, de wildernis en de jungle in. Waar
ze ook gingen, ze werden vervolgd door de machine en de 12 maanden
kalender van kolonisatie. Beroofd van hun eigen tijd, werden de inheemse
volkeren gedwongen de valse tijd van de machine te volgen.
1993 is door de V.N. uitgeroepen als het jaar van de inheemse volkeren.

Nogmaals kwam de herinnering van de dertien manen los uit Schildpad’s
rug. Één Schildpad schaal voor elke maan, dertien perfecte manen van
28 dagen. Vier fasen van de maan, vier perfecte weken van 7 dagen voor
elke maan. Dertien perfecte manen, 52 perfecte weken, 364 dagen, plus
elk jaar een dag buiten de tijd. Dit is de wijsheid van Schildpad’s dertien
schalen.
24 Juli 2005 wordt de laatste dag van de niet inheemse kalender van
kolonisatie. 25 Juli wordt de dag buiten de tijd. 26 Juli wordt de eerste dag

Zonder het herprogrammeren van je gewaarzijn naar de actuele
vierdimensionale natuur van tijd, zal je in de chaotische verwarring van
de derde dimensie verblijven. De makkelijkste en meest simpele manier
om je gewaarzijn te herprogrammeren naar je dagelijkse gewaarwording
van de actuele natuur van tijd is het volgen van een 13 Manenkalender.
Als de natuur van ruimte sets en niveaus van atomaire en moleculaire
structuren in elkaar doet vallen, dan doet de natuur van tijd de niveaus
en sets van holon-parallellen in elkaar vallen.
Zoals het atoom het primaire model en ‘eenheid van ruimte’ is zo is
het holon het primaire model en ‘eenheid van tijd’. Ruimte is de derde
dimensie, tijd de vierde.
De basis holon eenheid is de ‘perfecte kwint’: een tetraëder (vierzijdige
piramide) en zijn onzichtbare middelpunt de G-kracht kern. G-kracht
is de mysterieuze vijfde kracht; zijn kern is altijd in het nu. De holon
tetraëder vormt de onderliggende structuur van het dertien tonen
wavespell. Het dertien tonen wavespell is de levende kosmologie van de
vierde dimensie.
De vier zichtbare punten van de holon-tetraëder vormen de twee poorten
en de twee torens van het wavespell: de magnetische poort, toon 1; de
boventoon toren, toon 5; de solaire toren, toon 9 en de kosmische poort,
toon 13. De negen overgebleven tonen vormen de negen ‘kamers’ van
het wavespell.
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Magnetisch

Lunair

Kosmisch

Kristallen

Elektrisch

Spectraal

Zelfbestaand

Planetair

Boventoon

Ritmisch

Resonant

Galactisch

Solair

13 - Tonen Wavespell
Het wavespell is de vierdimensionale maatstandaard. Het wavespell
kan worden verkleind of vergroot volgens de wet van kin-equivalenten
(gelijkwaardigheden).
Een kin is de vierdimensionale ‘eenheid van maat’. In het wavespell wordt
aan ieder van de dertien tonen de waarde van één kin toegekend. In het
wavespell kan de telling van 13 kin dertien dagen zijn waar één kin één
dag is, maar ook dertien jaar waar één kin één jaar is, en zo verder.

INHEEMSE TIJD
VOOR ALLE MENSEN
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Éen katun is een fractal van alle katuns. Op de ene schaal kan een katun
één dag zijn, op een andere schaal kan een katun 1300 jaar of meer zijn.
Alhoewel het kan overkomen als een bovennatuurlijke prestatie, kan alles
wat op een dwaalspoor is gezet gedurende de geschiedenis, omdat men de
gift van tijd was kwijtgeraakt, nu worden rechtgezet in het verloop van
deze laatste katun.
COLOFOON:
Tijd, de G-kracht, weeft onze cellen in elke passerende dag:
Het weven van één dag wordt een kin genoemd.
Het lichaam is kin, het is wat tijd weeft.
Elk lichaam is kin, voor elk ander lichaam.
De Aarde is het medium waarin de G-kracht werkzaam is,
Om elk lichaam met elk ander lichaam te verweven.
Kin na kin, spin na spin.
Mijn lichaam is kin voor iedere andere kin.
De hond is kin net als de bomen.
En iedere steen en grasspriet wordt met mij verweven als Kin.
Meervoudig en ontelbaar zijn mijn kin.
Verweven, vernieuwd na iedere maan.
En recyceld na iedere solaire spin
Geademd als tijd, galactisch web.
Iedere ochtendgloren huwt mij
met mijn oneindige en onophoudelijke rondgang van kin
Opgenomen in de Herberg van de Maya Cycli
8 Storm, Elektrisch 5, Jaar van de Blauwe Kosmische Storm
(1992 n Chr.)

Holon Tetraëder
De 13 Manenkalender is ook een wavespell, waarin één kin gelijk staat aan
één maan van 28 dagen. Ieder 28 dagen maan is een perfecte combinatie
van 4 zevendaagse weken. Ieder combinatie van 4 weken van de 13
Kanenkalender is een ‘versterkende harmonische’. Een harmonische is
een eenheid van 4 kin. De kleinste samengestelde eenheid van de 260 kin
galactische spin.
Het doel van de 13 Manenkalender is het synchroniseren van het solairlunaire jaar van 365 dagen, 13 manen van 28 dagen elk, 52 weken van zeven
dagen elk, plus een groene dag (dag buiten de tijd)- met de galactische
spin van 260 kin, waar één kin één dag is. De 260 galactische spin is de
onophoudelijk spiralende vortex van tijd, die precies iedere 52 jaar met de
13 Manenkalender synchroniseert.
Iedere galactische spin bestaat uit 20 dertien kin (dagen), wavespells.
Deze wavespells zijn onderverdeeld in vijf sets van vier. Iedere set van 4
wavespells is met de kleuren rood, wit, blauw en geel gecodeerd.
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De bovengenoemde cycli zijn het meest relevant voor de menselijke
doelen op dit moment. Deze cycli beschrijven bij lange na niet alle fractale
mogelijkheden van de galactische tijd en wiskunde.

Maan 1

7/26 - 8/22

25/7

Dag Buiten de Tijd

Maan 2

Maan 13

8-23 - 9-19

6/27 - 7/24

Maan 12

6/30 - 6/26

Maan 3

Maan 11

9/20 - 10/17

5/2 - 5/29

Maan 4

Maan 10

10/18 - 11/14

Maan 5

11/15 - 12/12
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Aantekening: Dreamspell jaren zijn niet hetzelfde als de klassieke Maya
rekening! Als een nieuwe uitgave van galactische tijd rekent het Dreamspell
vanaf 23.987 jaar vChr. Alle verschillen van tijd en schrikkeljaren zijn
opgenomen in de Dreamspell rekening. Het wordt over het algemeen
aangenomen dat de Grote Cyclus van Maya is begonnen op 13 aug. 3113
vChr. In Dreamspell jaren is deze datum 3187 vChr. Het verschil van 74
jaren is verwerkt in het Dreamspell in een nieuwe uitgave van tijd.
Net als de 13 Manenkalender heeft het Dreamspell geen geschiedenis.
Het is een overdruk van galactische tijd, bedoeld om de mensen te
helpen in het oplossen van hun verstoorde en tegenstrijdige kijk op de
geschiedenis. De belangrijkste overeenkomst tussen de overgeleverde
Maya traditie en het Dreamspell is de galactische synchronisatie datum
26 juli. Deze dag valt altijd samen met één van de vier Poort- zonnezegels:
Geel Zaad, Rode Maan, Witte Tovenaar, Blauwe Storm.

4/4 - 5/1

Maan 6

12/13 - 1/9

Maan 7

1/10 - 2/6

Maan 8

2/7 - 3/6

Maan 9

3/7 - 4/3

13 - Manen Wavespell met schema van vier weken
De 13 Manenkalender is zo geprogrammeerd dat het kleurgecodeerde 13
dagen wavespell in oneindige opeenvolging verschijnt als een overdruk
op de vier zeven daagse weken van iedere maan.
Door het volgen van de 13 Manenkalender voor 8 jaar – van 2005 tot
2013- kan je de overstap maken van het driedimensionale model van tijd,
naar het galactische model van tijd, het 13 kin wavespell.

Het Dreamspell is werkelijk van galactische oorsprong. Zijn uitgebreide set
van cyclische fractals is als een set lenzen die de Aarde en het zonnestelsel
bekijken vanuit de vierde dimensie. Het is niet heliocentrisch noch
geocentrisch, maar beide en meer. Nog meer dan bij de wetenschap of
theorie is het de bedoeling dat het Dreamspell geleefd wordt. De sleutel
tot het Dreamspell is voor de mensen in deze tijd de kalender ‘Dertien
Manen In Beweging’.
Volgens het Dreamspell arriveerde Columbus in Amerika tijdens een 7
Storm jaar. Dit 7 Storm jaar komt 520 jaar later weer langs, in het jaar
2012. De viering van de 500e verjaardag van de aankomst van Columbus
in Amerika vond plaats in een 13 Storm jaar 1992. Deze viering was de
aankondiging van de laatste katun van de 5200 jaar, de 260 katun Grote
Cyclus van de Maya en van de 26.000 jaar, 1300 katun durende planetaire
Dreamspell cyclus.
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herhaalcycli. 260 Katuns per Grote Cyclus van 5200 jaar
6. Galactische-Solaire herhaalcyclus.
De exacte synchronisatie van 52 solaire-lunaire jaren met 73
galactische spins. 13 harmonische herhaalcycli en vier galactische
herhaalcycli. (18.980 Kin).
7. Galactische chromatiache of kwint.
65 Solaire-lunaire jaren, vijf galactische herhaalcycli van 13 jaar.
8. Galactische hex of zesde
78 Solaire-lunaire jaren, zes galactische herhaalcycli van 13 jaar.
9. Galactische zevende
91 Solaire-lunaire jaren, zeven galactische herhaalcycli van 13
jaar.
10. Eeuw.
100 Solaire-lunaire jaren, 5 katuns (verdeling van 20), 20 holtuns,
25 harmonische herhaalcycli.
11. Arcturiaans koor of Galactisch Octaaf.
104 Solaire-lunaire jaren, 8 galactische herhaalcycli, 13 lunaire
octaven, 26 harmonische herhaalcycli, 65 Venus rondes (37.960
kin).
12. Grote Katun Maya Ahau Katun
260 Solaire-lunaire jaren, 13 katuns, 20 per Grote Cyclus.
13. Baktun
400 Solaire-lunaire Dreamspell jaren, 20 katuns 13 per Grote
Cyclus.
14. Millennium.
10 Eeuwen, 50 katuns, 200 holtuns, 1000 solaire-lunaire jaren, 26
per Pleiadisch jaar.
15. Grote Cyclus.
5200 Solaire-lunaire Dreamspell jaren, 13 baktun, 260 katun 5 per
Pleiadisch jaar.
16. Pleiadisch Jaar.
26.000 Solaire-lunaire Dreamspell jaren, 260 Dreamspell eeuwen,
5 Grote Cycli, planetair Dreamspell 4 per Hunab Ku Interval.
17. Hunab Ku Interval.
104.000 Solaire-lunaire Dreamspell jaren, 20 Grote Cycli, 260
baktuns, 4 Pleiadische jaren.

13 MANEN OPSTARTKALENDER VOOR PLANETAIRE KIN
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2. De 13 Manenkalender: een Voertuig van Bevrijding
De 13 Manenkalender is een speciale toepassing van de 13 toon
wavespell kosmologie. Het wavespell is de vorm in tijd van universeel
leven. Universeel leven betekent dat alles leeft. Omdat alles zijn vorm in
tijd neemt, is tijd leven, is tijd biologie, galactische biologie, kosmische
biologie. Het wavespell is eigenlijk een vierdimensionale vorm van leven,
en kan de kwaliteiten van een levend wezen aannemen.
Als een levend wezen is het wavespell van de 13 Manenkalender een
planetair voertuig voor bevrijding en verlichting. De 13 Manenkalender
is een voertuig dat de kracht heeft om automatisch en simultaan ieder
mens op de wereld in de nieuwe tijd van galactische cultuur op Aarde te
laten bestaan.
De nieuwe tijd van de dertien manen is het nieuwe levenspad om
gelijkwaardigheid en non-agressie op planeet Aarde te creëren. Eens
binnengetreden synchroniseert de nieuwe tijd van de 13 Manenkalender
alle mensen met zichzelf en met de planeet. Verwarring zal worden
geëlimineerd en vergiffenis en bevrijding zullen uiteindelijk verkregen
worden. Deze bevrijding is de bevrijding van angst en onwetendheid.
Hoe en Waarom?
De 13 Manenkalender plaatst iedereen in de juiste tijd: Nu. De 13
Manenkalender heeft geen geschiedenis. Hij sleept geen verleden voort,
maar stelt de galactische orde scherp, in het nu. Nu heeft geen verleden.
De juiste tijd is Nu en de enige verlichting is nu. En Nu kan zo simpel zijn
als adem halen of zo complex en verborgen als een diepzinnige meditatieve
reflectie.
Nu-gecentreerd zonder geschiedenis, is het wavespell van de 13
Manenkalender een voertuig van verlossing voor de gehele mensheid en
de planeet.
De 13 Manenkalender is een methode die door de Galactische Federatie
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ter beschikking is gesteld zodat het voor ieder mens mogelijk is zijn/haar
verlichting mee te maken. Door het volgen van de 13 Manenkalender
betreedt de mens de perfecte vorm van het planetaire wavespell.
Het wavespell is de levende galactische eenheid in tijd. Het is het
kosmosbiologisch kengetal van hoger dimensionaal bestaan. Het is de
manier waarop lager dimensionaal bestaan ontwikkelt tot zijn galactische
verlichte vorm.
Als een jaarlijks planetair wavespell, beschrijft de 13 Manenkalender
de galactische afstemming van het verlichte lichaam van de Aarde. Dit
is waarom het een compleet voertuig en een pad van bevrijding van
de verwarring en marteling van het ‘niet weten in het nu’is – hetgeen
verlichting betekent. Als een beschrijving van het verlichte lichaam van
de Aarde in tijd, kan de kalender van het 13 manen wavespell alle mensen
in de koers van verlichting van de acht solaire- lunaire jaren brengen.
Van 2005 tot 2013.

3. Wordt een Planetaire Kin! Volg de 13 Manen!
Het betreden van het 13 manenpad is het binnengaan van een nieuwe
wereld van tijd, een wereld van wavespells, pulsars en boventoon
pulsars, van harmonischen, chromatischen en galactische spins. De 13
Manenkalender is de dag na dag benadering van het leren en leven van
verschillende holon parallellen van de vierde dimensie. Door het volgen
van het pad van de 13 Manenkalender heeft ieder mens de mogelijkheid
een planetaire Kin te worden.
Een planetaire Kin is een galactisch enzym dat reist door het wavespell
lichaam van de Aarde in tijd. Omdat de 13 Manenkalender perfect
afgestemd en gecodeerd is door de 260 kin galactische spin, is ook ieder
mens ‘bezegeld’ met de 260 kin van de galactische spin. Deze 260 kin
zijn de galactische enzym codes van interdimensionaal bestaan. Door
het begrijpen van de interdimensionale natuur van bestaan kan een
planetaire Kin, vrij en gelijk aan alle andere planetaire Kin, de krachten
van galactische evolutie en universele verlichting verder brengen.
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9. Galactisch Spectrum.
65 Dagen, 65 kin, elk 13 chromatischen: Rood Galactisch
Spectrum, Wit Galactisch Spectrum, Blauw Galactisch Spectrum,
Geel Galactisch Spectrum. 4 Galactische spectra per galactische
spin. Maya code ontbrandingsdagen.
10. Galactische Spin.
260 Dagen, 260 kin, 20 wavespells, 13 harmonische runs, 65
harmonischen, 52 chromatischen, 5 kastelen, 4 galactische
spectra.
Maya Tzolkin.
11. Solair-lunair Jaar.
365 Dagen, 365 kin, 13 manen van 28 dagen, 52 weken + groene
dag.
Galactische-Solaire Synchronisatie cycli.
1. Harmonische herhaalcyclus.
4 Solaire-lunaire jaren gemeten vanaf iedere belangrijke gebeurtenis,
bijv. een verjaardag of de solaire-galactische synchronisatie van
26 juli. 13 Harmonische herhaalcycli per galactische-solaire 52
jaren cyclus.
2. Holtun.
5 Solaire-lunaire jaren, is gelijk aan zeven galactische spin min vijf
dagen.(1820 Kin)
3 Lunaire octaaf.
8 Solaire-lunaire jaren, is gelijk aan vijf Venus rondes van 584
dagen, 104 manen van 28 dagen en 100 maansomlopen van 29,20
dagen, in totaal 2920 kin.
4. Galactische herhaalcyclus.
13 Solaire-lunaire jaren, lunaire octaaf plus één holtun, gemeten
vanaf iedere belangrijke gebeurtenis, bijv. een verjaardag of de
solaire-galactische synchronisatie van 26 juli. Vier galactische
herhaalcycli per 52 jaren cyclus.
5. Maya Katun,
20 Solaire-lunaire jaren, vier holtuns, vijf harmonische
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Galactische tijd is altijd op het Nu gecentreerd en is gebaseerd op cycli
waarin een aardse dag gelijk is aan een kin. De twee cycli die synchroniseren
voor planeet Aarde zijn de galactische spin van 260 kin en de solairelunaire 13 manen van 365 kin (364 + 1 groene dag), welke precies iedere
52 jaar samenvallen. Deze beschrijving van de cycli van tijd loopt van de
kleinste- tot de grootste cyclus.
Solaire-lunaire synchronisatie cycli:
1. Harmonische.
Vier dagen, vier kin: rood, wit, blauw, geel.
65 Harmonischen per galactische spin.
2. Chromatische.
Vijf dagen, vijf kin: Elk van de vier sets van Polaire- tot Poort kin.
52 Chromatischen per galactische spin.
3. Week.
Zeven dagen, zeven kin: zondag tot en met zaterdag.
52 Weken per solair-lunair jaar.
4. Wavespell.
Dertien dagen, dertien kin: galactische toon één tot en met
dertien. 20 Wavespells per galactische spin.
5. Harmonische Run. Maya Baktun Fractal.
20 Kin zonnezegel serie van Draak tot en met Zon.
13 Harmonische runs per galactische spin.
6. Correlatie Datum. Maya Vinal Fractal.
20 Kin serie om het solaire-lunaire jaar in te passen in de galactische
spin (groene ring van het galactisch kompas).
18 Vinals per solair-lunair jaar plus één vijf kin zuiveringsperiode,
21 juli – 25 juli, Maya Vayeb.
7. Maan.
28 Dagen, 28 kin, 4 weken van 7, 13 manen per solair-lunair jaar
+ 1 groene dag, 25 juli.
8. Kasteel.
52 Dagen, 52 kin, 4 kleurgecodeerde wavespells; rood, wit, blauw,
geel. 5 Kastelen per galactische spin.

13 MANEN OPSTARTKALENDER VOOR PLANETAIRE KIN
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Een juist begrip van de vierde dimensie maakt het voor de planetaire Kin
mogelijk onwetendheid en doodsangst te begrijpen; het grootste falen
van de drie dimensionale wil. Door het overwinnen van doodsangst kan
de planetaire Kin de mentale verlamming oplossen die wordt veroorzaakt
door het geloof in een technologische oplossing, en zich verlossen van
een beschaving die beroep doet op een materialistische infrastructuur en
die tot elke prijs moet worden gehandhaafd. De enige intelligente keuze
voor de planetaire Kin is het streven naar universeel leven: telepathie en
hogere collectieve binding met alles dat bestaat.
Dit veranderingsproces wordt op natuurlijke manier verkregen door het
planetaire service wavespell, een makkelijke manier om te leren het pad
van de 13 Manenkalender te bewandelen en het vermogen te verkrijgen
tot het volledig betreden van de vierde dimensie.

4. De 13 Manenkalender en het
Planetaire Dienst Wavespell
De dertien tonen van het 13 manen-wavespell maken in alle uitdrukkingen
van het holon mogelijk in zijn bewegende pulsar en boventoon pulsarvormen.
De pulsar is een uitdrukking van de harmonische vierde. De boventoon
pulsar is een functie van de chromatische vijfde. Het wavespell voorziet
in een complete set van 4 pulsars en 5 boventoon pulsars. De pulsars
leveren de ‘skelet-structuur’en de boventoon pulsars leveren de kracht
van ‘beweging’ aan het wavespell.
Uit de interactie tussen de verschillende pulsars en boventoon pulsars, kan
het planetaire service wavespell worden geprojecteerd en geconstrueerd.
Door het planetaire service wavespell kunnen de planetaire Kin hun
doelen en acties synchroniseren in een jaarlijkse toename ten gunste van
zichzelf en de Aarde.
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2. De fractale cycli van Radiale Tijd
De fundamentele waarheid van radiale tijd is dat alle eenheden een fractal
zijn van elkaar. De basiseenheid van galactische tijd is één kin. Één kin
staat voor een dag, of een jaar, of twintig jaar, of twee honderd zestig jaar,
enz. Voorbeeld: De fractal van de galactische-solaire ademhaling:

Magnetische
Maan

Lunaire
Maan

Kosmische
Maan

Kristallen
Maan

Elektrische
Maan

Spectrale
Maan

Zelfbestaande
Maan

Planetaire
Maan

Inademing: Tien kin (zonnezegel-volgorde van Zon tot Maan)
staat gelijk aan tien dagen als het de helft van een harmonische run is,
tien jaar als het de helft van een katun is of tien Katun als het de helft
van een baktun is.
Uitademing: Tien kin (zonnezegel-volgorde van Hond tot Storm)
staat gelijk aan tien dagen als het de helft van een harmonische run is,
tien jaar als het de helft van een katun is of tien Katun als het de helft
van een baktun is.
Volgens de galactische codes van tijd zijn er de volgende basiseenheden:

Boventoon
Maan

Ritmische
Maan

Resonante
Maan

Galactische
Maan

Solaire
Maan

Pulsar Code
De Vier Pulsars volgens het 13 Manen-Wavespell
1. Vierdimensionale tijdpulsar:
Magnetische Maan één, Boventoon Maan vijf, Solaire Maan
negen en Kosmische Maan dertien. Herkennen en vervullen
van het doel.
2. Eerste dimensie levens-pulsar:
Lunaire Maan twee, Ritmische Maan zes, Planetaire Maan
tien. Herkennen en vervullen van de uitdaging.
3. Tweede dimensie zintuiglijke-pulsar:
Elektrische Maan drie, Resonerende Maan zeven, Spectrale

1. Kleurcode
Vier kleurfrequenties: rood, wit, blauw en geel.
Boventoon kwint frequentie: groen.
2. Solaire code
Vier kleuren bewogen door de vijfde (kwint) creëren de twintig
zonnefrequenties. Deze worden voorgesteld als de twintig
zonnezegels of iconen, zij zijn ook weer te geven in de punt/balk
notatie, de 0 –19 code, wat de basis van alle Maya getalwiskunde
is.
3. Galactische code
13 Galactische tonen die de dertien kin van het wavespell
vormen.
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en industriële revoluties die volgden verslond de overheersende
materialistische- en hebzuchtige westerse geest de planeet. Dezelfde
geest probeert nu nog steeds de planeet te veroveren. De mens van
vandaag wordt gedreven en geobsedeerd door een op ruimte gebaseerde
wetenschap en wiskunde. Door alleen ruimte te (h)-erkennen zonder
tijd te begrijpen, heeft de wetenschap een verminkt zelfmoordlustig ras
gecreëerd van slaafse mensen die in een snel slechter wordend planetair
milieu leven.
Totdat de mens bereid is zijn vergissing, dat hij in de verkeerde tijd leeft,
toe te geven en bereid is zich aan de invloed hieraan te onttrekken, heeft
hij geen enkele kans zichzelf te genezen van de problemen die hij zelf
gecreëerd heeft.
De eerstvolgende stap die onmiddellijk genomen moet worden, is het
vervangen van de Gregoriaanse kalender door de wiskundig nauwkeurige
kalender van dertien manen. De 13 Manenkalender, 13 Manen In Beweging,
is de hoeksteen van de nieuwe Maya uitgave van tijd; Dreamspell… De
Reis van Tijdschip Aarde 2013. Het Dreamspell is een informatie revolutie
voor de hele mensheid die gebaseerd is op de wiskunde van tijd, waar
ruimte de derde en tijd de vierde dimensie is.
De wiskunde van tijd heeft niets te maken met de wiskunde van ruimte.
De wiskunde van tijd is gebaseerd op hele getallen en fractals: en is radiaal
en niet lineair! Deze vierdimensionale wiskunde bestaat uit cycli, van in
elkaar passende sets, die zichzelf herhalen in verschillende betekenissen
naar gelang het niveau.
Het is uiterst belangrijk dat de kennis van tijd zoals de 13 Manen In
Beweging zo snel mogelijk op de hele planeet verspreid wordt door media
en onderwijs systemen en dat de Gregoriaanse kalender zo snel mogelijk
wordt verlaten. Als de mensheid eenmaal leeft volgens de correcte
standaard van tijd, zullen ze een juiste gemeenschappelijke basis hebben
om de enorme en heldhaftige uitdaging te volbrengen, waar ze zich
tegenover gesteld zien. De gift van tijd is groter dan welke spirituele les
ook.
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Maan elf. Herkennen en vervullen van dienstverlening.
4. Derde dimensie geest-pulsar:
Zelfbestaande Maan vier, Galactische Maan acht, Kristallen
Maan twaalf. Herkennen en vervullen van de vorm van doel,
uitdaging en dienstverlening.
De Vijf Boventoon Pulsars volgens het 13 Manen-Wavespell
1. Magnetische tijd boventoon pulsar:
Magnetische Maan één, Ritmische Maan zes, Spectrale Maan
elf.
Verenigt vierde, eerste- en tweede dimensie.
2. Lunair leven boventoon pulsar:
Lunaire Maan twee, Resonerende Maan zeven, Kristallen
Maan twaalf.
Verenigt eerste-, tweede- en derde dimensie.
3. Elektrische zintuigen boventoon pulsar:
Elektrische Maan drie, Galactische Maan acht, Kosmische
Maan dertien.
Verenigt tweede-, derde- en vierde dimensie.
4. Geest-tijd boventoon pulsar:
Zelfbestaande maan vier, Solaire Maan negen.
Verenigt derde- en vierde dimensie.
5. Tijd-leven boventoon pulsar:
Boventoon Maan vijf, Planetaire Maan tien.
Verenigt vierde- en eerste dimensie.
Door het leren van de in elkaar grijpende jaarlijkse ritmes en patronen van
actie, kunnen gezamenlijke planetaire doelen in kaart worden gebracht
en worden gerealiseerd. Door het gedrag te synchroniseren met de pulsars
en de boventoon pulsars van het planetaire wavespell kunnen nieuwe en
onverwachte krachten zich letterlijk ontaarden ten gunste van de Aarde
en Alles Wat Leeft.
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5. De Harmonische Perfectie van het 13
Manenkalender Wavespell
De perfectie van het wavespell van de 13 Manenkalender is een reflectie
van de diepgaande harmonische orde van galactische cultuur.
*Er zijn 13, 28 daagse manen in een solair-lunair jaar of 364 dagen.
*Er zijn 28, 13 daagse wavespells in een solair-lunair jaar of 364 dagen.
*Er zijn 52, 7 daagse weken in een solair-lunair jaar of 365 dagen.
Groene dag, galactische Vrijheidsdag, 25 juli, één dag die niet wordt
gerekend als een dag van de week, is de 365e dag.
*Er zijn 365 dagen in een solair jaar.
*Er zijn 260 kin in een galactische spin.
*Er zijn 52 jaren in een galactische-solaire cyclus of 18.980 dagen.
*Er zijn 73 galactische spins in een galactische-solaire cyclus of 18.980
kin.
*Er zijn elke 52 jaar 13 toegevoegde dagen (nu wordt eens per vier jaar
een extra dag erbij opgeteld) dit maakt een wavespell buiten de tijd, net
als de groene dag wordt deze elke 52 jaar buiten de kalender gevierd.
De groene dag is de ‘plus één factor’. De ‘plus één factor’maakt het
voor het vierdimensionale tandwiel van tijd mogelijk om iedere 365
dagen over te gaan in een nieuwe chromatische. Door de chromatische
verschuiving, kan de G-kracht (interdimensionale ‘vloeistof’) doorgaan
in het ongehinderd circuleren door het 13 manen-wavespell lichaam van
de Aarde in tijd.
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1. Historische aantekening
Dreamspell… De Reis van Tijdschip Aarde 2013 is een zuivere beschrijving
en een vernieuwing van de wiskundige kalender codes die oorspronkelijk
door de Maya naar deze planeet zijn gebracht. Het Dreamspell is een
vernieuwde uitgave van tijd voor deze tijd. Niemand kende de nauwkeurige
aard van de vele cycli van tijd waarin de Aarde is ontwikkeld als een
planetair lichaam in het galactische sterrensysteem beter, en beschreef
die nauwkeuriger, dan de Maya.
Het was de intentie van de Maya dat hun beschrijving van tijd, gebaseerd
op een frequentie code van 13:20 (13 galactische tonen, 20 solaire
frequenties) een geschenk zou zijn dat bijdraagt aan de vervulling van het
menselijk ‘bewustzijn op planeet Aarde’. Net als de Hopi wachtten op de
Pahana, ‘de verloren witte broeder’, wachtten de Maya op de aankomst
van hun verwanten van de andere kant van de oceaan.
Op 12 okt. 1492 (Dreamspell 7 Aarde van het jaar 7 Storm), arriveerde
Christopher Columbus in de “Nieuwe Wereld”, het begin van de tijd van
veroveringen. De hoop van de Maya, de Hopi en alle inheemse volkeren,
niet alleen die van Amerika, werd ten gronde gericht. Volkerenmoord,
slavernij en kolonisatie waren de beloning voor de inheemse bevolking.
Nog nooit werd de kennis van een hoge beschaving zo doelbewust ontwijd
en vernietigd als die van de Maya.

Het wavespell lichaam van de Aarde in tijd is een vierdimensionaal
fenomeen. Door het aannemen van de 13 manen wavespell kalender
wordt de mens ook een vierdimensionaal fenomeen, een bewegend
wavespell. Door te handelen als de 13 manen in beweging wordt het
menselijke organisme een verenigd- en collectief zijn.

Met één enkele daad van verovering werd de mensheid beroofd van
de gave en kennis van tijd. In 1583 installeerde de katholieke kerk zijn
‘hervorming van tijd’ bekend als de Gregoriaanse kalender. Gelijktijdig
met de afkondiging van de Gregoriaanse kalender was de ontwikkeling van
gemechaniseerde tijd de basis van alle industriële technologie. In plaats
van de 13:20 galactische frequentie van tijd, werd de planeet opgescheept
met een 12:60 frequentie van industriële technologie.

Handelend als een 13 manen-wavespell in beweging, genereert de
mensheid G-kracht in zijn eigen voordeel. Zonder G-kracht wordt het

De 12:60 frequentie van industriële technologie is surrogaat tijd, in
werkelijkheid gebaseerd op het meten van ruimte. In de wetenschappelijke-
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menselijk leven chaotisch, afgezaagd en ongebonden. Met G-kracht
wordt het leven meer syntropisch, het bevrijdt in het nu en het verzamelt
telepathie. Die tijd die nodig is om van het drie dimensionale chaotisch
materialisme naar de vierde dimensionale syntropische telepathie over te
gaan zijn de 8 solaire-lunaire jaren 2005- 2013
8 solaire-lunaire jaren (x 365 dagen) =
5 synodische Venus cycli (x 584 dagen) =
100 maansomlopen (x 29,20 dagen) =
104 manen (x 28 dagen) =
2920 dagen

6. De opstart kalender.
-Galactische cultuur is gebaseerd op leven in tijd, wat de vierde dimensie
is. Het op dit moment presenteren van de 13 Manenkalender is nodig om
genoeg ‘opstart tijd’ te bieden in het beginnen van de nieuwe galactische
cultuur.
Deze galactische cultuur komt tot bloei met de Grote kalender verandering
van 26 juli 2005, Geel kosmisch Zaad. De opstart tijd voor de beginnende
galactische cultuur is de Campagne van de Nieuwe Tijd 2000-2004.
Een campagne voor het aankondigen van een nieuwe tijd plus één jaar
voor het overstappen naar het pad van de dertien manen om zo het
Tijdschip in collectieve herinnering te brengen.
De campagne voor de nieuwe tijd wordt gevoerd door PAN, Planetair
Artistiek Netwerk en bestaat uit het samenstellen van een alliantie voor
de nieuwe tijd, een alliantie met als gezamenlijk doel, het vestigen van
een galactische cultuur op Aarde, een menselijke samenleving levend in
vrede en in-tune met de Aarde. Het openen van de galactische cultuur
is het organiseren door planetaire Kin in samenwerking met elkaar en de
Aarde van een Dag Buiten de Tijd.
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7. Het binnengaan van de Stroom;
Opstellen van Iedere Kalender Maan
Als je begint met het volgen van het pad van de 13 manen betreed je
een reeds bewegende stroom. Dit is de stroom van de galactische vier
dimensionale realiteit. Als je eenmaal binnen gaat zul je het zien. Je kan
niet dezelfde stroom voor de tweede keer betreden. Je kan alleen verder
leren.
Zoek te midden van de 13 manen van het Gele Kosmische Zaad Jaar je
verjaardag. Noteer: de maan, het dagnummer, de dag van de week en
het wavespell met zijn kin-nummer. Zoek tussen de 13 manen van het
volgende jaar je verjaardag en zie dat je verjaardag altijd op dezelfde dag
van de week en van de maan is, alleen het wavespell en het kin-nummer
zijn veranderd.
Zie ook dat het verband tussen de maan, de dagnummers en de dagen
van de week constant blijft, bijv. de 13de dag van iedere maan is altijd
vrijdag de 13e. Op deze manier kan je altijd één van de 28 dagen vieren als
zijnde jouw dag; maan na maan!
Er zijn ieder jaar 13 perfecte manen- plus de groene dag ( 25 juli). De 13
manen met corresponderende Gregoriaanse data is als volgt:
Magnetische
Lunaire
Elektrische
Zelfbestaande
Boventoon
Ritmische
Resonante
Galactische
Solaire		
Planetaire
Spectrale

Maan één
Maan twee
Maan drie
Maan vier
Maan vijf
Maan zes
Maan zeven
Maan acht
Maan negen
Maan tien
Maan elf

26 juli – 22 aug.
23 aug. – 19 sept.
20 sept. – 17 okt.
18 okt. – 14 nov.
15 nov. – 12 dec.
13 dec. – 9 jan.
10 jan. – 6 febr.
7 febr. – 6 mrt.
7 mrt. – 3 apr.
4 apr. – 1 mei
2 mei – 29 mei

ARCTURIAANSE ALMANAK
DREAMSPELL CATALOGUS VAN DE MAYA CYCLI

32

13 MANEN OPSTARTKALENDER VOOR PLANETAIRE KIN 29

DERTIEN MANEN IN BEWEGING

worden tijdcellen genoemd.
De getallen 1 – 13 van het
wavespell
herhalen
zich
voortdurend, beginnend in de
linker bovenhoek lopend naar
beneden, beneden aangekomen
doorgaand aan de bovenkant
van de volgende harmonische
run. Als er een ‘1’verschijnt
geeft dit het begin van een
volgend wavespell aan.
In de galactische enzymcode
is een patroon van 52 kin
dat het weefgetouw van de
13 manen wordt genoemd.
Ieder van deze 52 kin is een
‘Galactische Activering Poort’.
Dit zijn speciale dagen voor het
activeren van het lichtlichaam
van de Aarde in tijd. In de 13
Manenkalender worden deze
weergegeven met een Davidster.

Kristallen
Maan twaalf 30 mei – 26 juni
Kosmische
Maan dertien 27 juni – 24 juli
Groene Dag			
25 juli
Volgens het Planetaire Dienst Wavespell heeft elk van de 13 manen een
functie die wordt toebedeeld door de pulsars en de boventoon pulsars.
Deze dertien functies worden hieronder beschreven in combinatie met
de totemdieren uit de traditionele Maya astrologie.
Magnetische Maan één:		
Lunaire Maan twee:		
Elektrische Maan drie:		
Zelfbestaande Maan vier: 		
Boventoon Maan vijf: 		
Ritmische Maan zes: 		
Resonante Maan zeven: 		
Galactische Maan acht: 		
Solaire Maan negen: 		
Planetaire Maan tien: 		
Spectrale Maan elf: 		
Kristallen Maan twaalf: 		
Kosmische Maan dertien: 		

260 - Kin Galactische Enzyme
Code/Tzolkin

Een diamantvorm geeft één van de polaire kin aan die één van de
vier 65 daagse galactische spectra of seizoenen van de galactische spin
begeleiden. Door het volgen van het pad van de 13 manen leer je iets
anders. Je bent bezig de stroom van galactische cultuur te betreden. Als
je meer wilt leren over de galactische codes, kijk dan naar Dreamspell:
De Reis van Tijdschip Aarde 2013.
Het volgende hoofdstuk ‘Almanak van Dreamspell Cycli’ geeft een
verdere verdieping van de Maya wortels van de cyclische natuur van
radiale vier dimensionale tijd, de tijd waarop de Dertien Manen in
Beweging is gebaseerd.

Doel			
Uitdaging		
Dienstverlening		
Vorm 			
Oproepen		
Gelijkheid		
Afstemmen		
Integriteit		
Intentie			
Manifestatie		
Bevrijding		
Samenwerking		
Aanwezigheid		

Vleermuis verenigt doel
Schorpioen polariseert uitdaging
Hert activeert dienstverlening
Uil definieert vorm
Pauw bekrachtigt oproep
Hagedis balanceert gelijkheid
Aap inspireert de afstemming
Havik modelleert integriteit
Jaguar realiseert intentie
Hond perfectioneert manifestatie
Slang laat de bevrijding los
Konijn draagt op tot samenwerking
Schildpad laat aanwezigheid voortduren

Elke maan heeft vier weken van zeven dagen. Iedere week loopt van
zondag t/m zaterdag. De Groene Dag staat buiten de dertien manen en
de dagen van de week. Omdat de vier weken een functie hebben van de
‘verhoogde’ harmonic, bezit iedere week van de maan een verschillende
functie.
Week één: dag 1 – 7
Week twee: dag 8 – 14
Week drie: dag 15 – 21
Week vier: dag 22 – 28

Kennis initieert visie
Nederigheid verfijnt meditatie
Geduld transformeert gedrag
Kracht rijpt fruit

De maan van 28 dagen is de gemiddelde maansomloop en de voornaamste
cyclus in tijd voor de mens, de vrouwelijke menstruatiecyclus. De exacte
maansomloop is 29,2 dagen. Iedere acht jaar zijn er exact honderd
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maansomlopen van 29,2 dagen en 104 manen van 28 dagen. Deze
achtjarige cyclus wordt een lunaire octaaf genoemd.
Op de 13 Manenkalender staat een zwarte cirkel voor de nieuwe maan en
een witte cirkel voor de volle maan.
Andere feestdagen zoals de zonnewendes en equinoxen worden op de
juiste plaats gezet. De Gregoriaanse kalenderdata worden onder ieder
van de 28 dagen van de maan weergegeven.
De 13 dagen wavespells vormen een vierkleurige volgorde als een overdruk
voor het patroon van de 28 dagen van de maan.
Door het bestuderen van het patroon kan je er achter komen dat de
minimale cyclus 19 manen is voor de herhaling van één patroon, bijv.
Magnetische Maan één, Blauw Kristallen Storm jaar en Resonerende
Maan zeven, Geel Kosmisch Zaad jaar omvatten twee volledige wavespells,
met de tonen die overeenkomen en het zegel dat van de eerste naar de
laatste dag verschuift. Deze data komen uit twee verschillend gekleurde
wavespells. Hoeveel manen duurt het voordat precies hetzelfde wavespell
patroon terugkeert?
Merk op dat voor ieder wavespell de nadruk ligt op de eerste, vijfde,
negende en dertiende toon. Deze posities geven net als in het 13 manen
Planetair Dienst Wavespell de twee poorten en torens van het 13 daagse
wavespell weer. Zo leer je dat de pulsar codes voor het 13 daagse wavespell
evenals voor het 13 manen Planetair Dienst Wavespell op dezelfde manier
worden toegepast. Dit is een voorbeeld van wat wordt bedoeld met holonparallellen van de vier dimensionale tijd.
De 13 kin posities van ieder wavespell worden geschreven in de galactische
punt/balk notatie van 1-13.
Het 13 daagse wavespell is een functie van de 260-kin galactische
spin. Er zijn 20 wavespells in één galactische spin. De kleurvolgorde is
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0 5 10 15
1 6 11 16
2 7 12 17
3 8 13 18
4 9 14 19
0 - 19 Galactische Notatie
onveranderlijk: rood – wit – blauw – geel. Dit betekent dat er vijf sets
van vier wavespells zijn. Ieder van deze sets wordt een ‘Kasteel in tijd’
genoemd. De vijf kastelen met hun wavespells zijn:
			
Rood Oostelijk Kasteel van Omwenteling wavespell 1 – 4
Wit Noordelijk Kasteel van Overbruggen wavespell 5 – 8
Blauw Westelijk Kasteel van Verbranding wavespell 9 – 12
Geel Zuidelijk Kasteel van Geven		
wavespell 13 – 16
Groen Centrale Kasteel van Betovering
wavespell 17 – 20
In de 260 kin galactische enzymcode is een samenhangende opvolging
van 20 zonnezegels en 13 galactische tonen. Deze zijn opgesteld in 13
verticale kolommen met elk 20 éénheden. De namen en iconen van de
zonnezegels worden aan de linkerzijde van de galactische enzym code
weergegeven.
Ieder van de verticale kolommen wordt een harmonische run genoemd.
Binnen ieder van de harmonische runs van 20 posities, zijn er vijf
opeenvolgingen van rood – wit – blauw – geel. Deze opeenvolgingen

