Valum Votan – José Argüélles
Copyright © 2005

Alle Rechten Voorbehouden.
Inclusief het recht op reproductie
In zijn geheel of als delen

Geproduceerd door
Foundation for the Law of Time
P.O box 156
Ashland, OR 97520
U.S.A
www.lawoftime.org

Uitgegeven door PAN

ZEVEN JAAR
HET MYSTERIE VAN DE STEEN
WEDEROPSTANDING VAN DE ZIEL IN DE TIJD
HANDBOEK
INHOUD
“Een Profetie van het Mysterie van de Steen”
I.
II.

WELKOM IN DE MIDDENTIJD
ORIENTATIE OP DE GEOGRAFIE VAN DE MIDDENTIJD
Om een Heer van de Ring te wekken Moet je door de Middentijd Heengaan:
Het bepalen van de Doorgang

III.

DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN HET MYSTERIE VAN DE STEEN
Wat je nodig hebt voor de Dagelijkse Praktijk van het Mysterie van de Steen

IV.

DE DERTIEN MANEN KALENDER EN DE HARMONISCHE RING
Index van de Dertien Manen – Dertien Baktuns
Praktijk van de 13 Manen Bolontiku – het Opbouwen van het Lichaam
Kaart 1, Planetaire Tijd Eenheid: Index van de Harmonische Ringen

V.

DE NEGEN ORAKEL TAFELS VAN DE RINGEN VAN DE MIDDENTIJD
Tafel Alfa: Tafel van de Tijdpoort – het Rijk van de Bolontiku
Tafel Alfa: Tafel van de Tijdpoort
Tafel Omega, Voorkant: Tafel van de Orakel Gids. De Zeven Orakels
Tafel Omega, Achterkant: Gids naar de Negen Chakra’s – Dertien Gewrichten
Procedure om de Heren van de Ring te wekken, Deel I: Werkingsstructuur
Twee Nieuwe Chakra’s
Procedure om de Heren van de Ring te wekken, Deel II: de Techniek
De Codes van de Jaarringen: De Verlichting van de Lichamen van de Heren van de Ring.

VI.

HET BINNENGAAN VAN HET IMAGINALE RIJK VAN DE MIDDENTIJD
De Kaart en de Gids van de Onverschrokken Tijdreizigers naar De Middentijd
Toelichting op Kaart 2, 23 Jaar Solaire Gedachte-Vorm “Tijdverschuiving,” 1989-2012
1. Bol Rechtsonder: “Interdimensionale, Intergalactische Tijd Poort…”
2. Bol Linksonder: 23 Jaar Solaire Gedachte-Vorm “Tijdverschuiving,” 1989-2012
3. Bol bovenaan: “Zeven Ringen van de Middentijd”
Kaart 3. Een Kaart van De Middentijd – een Reis door het Imaginale Aarde Rijk- Van de
12:60 Hel naar de Oceaan van Kosmisch Bewustzijn.
Er is een Landschap van de Middentijd
De Gebieden van de Middentijd
Kaart 4, het Eiland van de Binnentijd

VII.

DE KAART VAN PROFETIE VAN HET MYSTERIE VAN DE STEEN
Waar We Beginnen Zullen We ook Eindigen: Achterkant van Kaart 1
De Isotoop CH – de Fenomenale Kubus die de Imaginale Octaëder Bevat

VIII.

NEGEN EN DERTIEN
Een Korte Geschiedenis van de Bolontiku –
De Oorsprong van de Zeven Heren van de Ring
1.
2.
3.
4.
5.

IX.

uit de Telektonon
uit de Boeken van Chilam Balam
Bolontiku in de Schepping van de Wereld
Psycho mytische Verklaring
de Negen Heren in het Graf van Pacal Votan en de Profetie van 2012, het Mysterie van
de Steen

DISCLAIMER VAN DE BOODSCHAPPER

APPENDICES
I. Excalibur
a) de Negen Wevingen van de Bolontiku
b) de Negen Eden
c) de Kaart van de Kubus van de Wet van Tijd van 16 jaar
II. Het Bouwen van het Dagelijkse Orakel van de Vijfde Macht
III. a) De Heersers van het Orakel
b) De Heersers van de Uitkomst van de Bestemming van het Orakel
IV. De Tijd van het Mysterie van de Steen – de Acht Jaar van de Harmonische Omzetting

ZEVEN JAAR MYSTERIE VAN DE STEEN:
DE WEDEROPSTANDING VAN DE ZIEL IN TIJD
Inclusief de Reisgids voor Onverschrokken Tijdreizigers naar de Zeven Ringen van De
Middentijd

Kronieken van de Kunst Planeet, het maken van de Vijfde Ring
Hoofdstuk 15, “Maan-Was Warmt op” (niet gepubliceerd manuscript, 1981)

I. WELKOM IN DE MIDDENTIJD!
2012, Het Sluiten van de Cyclus komt dichterbij! Nieuwe poorten van bewustzijn gaan open, zodat wij
de grootsheid van de komende evolutionaire verschuiving kunnen hanteren! Alles staat of valt met
het binnengaan van de Nieuwe Tijd, 13 Manen/28 dagen, de frequentie 13:20. Als je deze
frequentie eenmaal bent binnengegaan ben je niet langer in de achterhaalde 12:60 – je bent in de
Midden Tijd, de periode van zeven jaar tussen de vuren van de Hel van 12:60 en het Paradijs van
13:20, 2004 -2011. Het is niet moeilijk de Nieuwe Tijd binnen te gaan. Zorg dat je een Dertien
Manen/28 dagen kalender krijgt, vind uit welke dag het is in de oude Gregoriaanse Tijd, en zoek de
overeenkomende Dertien Manen datum op. En volg hem gewoon vanaf daar. Dit is de minimum
discipline die je moet opbrengen.
Als een speciale dispensatie voor het Sluiten van de Cyclus, heeft de Galactische Federatie de
profetische eerste uitgave toegestaan van het Mysterie van de Steen. De Reisgids voor
Onverschrokken Tijdreizigers genaamd. De Negen Orakel Tafels, een set Solaire en Interplanetaire
“Weg” Kaarten voorzien de opmaak voor deze uitgave van het Mysterie van de Steen. De Gids voor
Tijdreizigers helpt je bij het bestuderen van de Kaarten en de Tafels.
Je hebt deze Gids nodig omdat het Mysterie van de Steen een oefening is die je dagelijks doet. Het
doel van de Kaarten en de Negen Orakel Tafels is een groot spiritueel avontuur mogelijk te maken –
het wakker maken van de Negen Heren van Tijd, te beginnen met de Zeven Heren van de Ring. Een
Heer van de Ring wakker maken is de collectieve ziel opwekken – jouw ziel en de mijne. Het
eindresultaat is iets wat tot nu toe onvoorstelbaar was – het activeren van de wereld ziel, de
planetaire paraplu van verlichting, de noösfeer. Dat kan omdat iedere Heer van de Ring een
manifestatie is van een archetype van onze eigen collectief bewustzijn dat eindelijk bewust wordt. De
Zeven Heren van de Ring maken een planeet heel.
Het Mysterie van de Steen is een mysteriespel. Het is de toegang tot het imaginale rijk van onze
planeet. Het is de allegorie van de kosmische creatie en zijn vernieuwing, waarin ieder van ons
ervoor kan kiezen een leidende rol te spelen. Boven alles is dit de levende vervulling van de Profetie
van 2012 – de “Moeder van alle Profetieën”, ”de profetie van het Einde der Tijden en zijn
Vernieuwing.”
Dus laat ons nu het mysteriespel binnengaan van de Ringen van De Middentijd, het Wekken van de
Zeven Heren van de Ring, de komst van de Bolontiku, de Negen Heren van Tijd en Bestemming.

II ORIENTATIE OP DE GEOGRAFIE VAN DE MIDDENTIJD
Om een Heer van de Ring te wekken moet je door de Middentijd heengaan.
Het bepalen van de doorgang
1. Om in 2012 te komen moet je door de Middentijd heengaan
De Middentijd: je hebt er nog nooit van gehoord dus laten we hem definiëren. De Middentijd is de
naam die is gegeven aan de tussenruimte van planetair bewustzijn die wordt veroorzaakt door de
Grote Kalender Verandering van 2004 (12 Storm, 26 juli 2004) De Middentijd heeft een diameter van
7 Ringen. Voor de Aarde is een Ring van Tijd de maat voor een rondgang van de aarde rond zijn
lokale ster, de zon.
De Zeven Ringen van de Middentijd bevatten zeven rondgangen van 2004 tot 2011. Deze zeven
Ringen van Tijd zijn de Sleutel tot het herconstrueren van de tussenruimte van de Eeuwigheid van de
“verloren tijd”. Deze Tussenruimte van de verloren Tijd in de Eeuwigheid, beschouwd als een
verhouding van zeven, is de bron van alle kosmologie, de afdaling van onbevattelijke Eeuwigheid in
de geboorte van wat wij het universum noemen. Dit betekent dat de Middentijd de enige mogelijkheid
in het universum is om die verloren tussenruimte terug te krijgen.
De Kalenderverandering staat voor de grote frequentie verschuiving van 13:20 in een kritieke massa
op Velatropa 24.3 (Aarde) Deze verschuiving maakt het mogelijk dat de verroeste poorten van het
imaginale rijk van de Aarde open gaan en dat we De Middentijd kunnen betreden, de tijd voorbij de
klok, de tussenruimte tussen het einde van de achterhaalde 12:60 tijd (kalender van 12 maanden en
uren van 60 minuten) en de innerlijke Tijd van 13:20.
2. Het Avontuur van de Zeven Ringen door het Imaginale Rijk van de Middentijd is een Spirituele
Reis die het Mysterie van de Steen heet.
Als je zover gekomen bent met lezen betekent dit, dat je genegen bent de gewoonte om in de vuren
van de 12:60 hel te leven van je af te schudden. Als je deze vuren van 12:60 verlaat ben je ook
genegen naakt te staan, alleen met je ziel en niemand anders. De doorgang door De Middentijd, de
Weg naar 2012 is een spirituele gebeurtenis. Je kunt 2012 niet voorbijkomen zonder spiritueel sterk
te staan. Na de Zeven Ringen aan de andere kant van de poorten van de hel van 12:60, kom je, God
geve, aan de Poorten van het Paradijs, de 13:20 tijd. De kosten van de doorgang zijn leven volgens
de Nieuwe Tijd, 13 Manen/28 dagen.
Als je eenmaal gekozen hebt voor de Nieuwe Tijd, aan de andere kant van de Poort van Tijd die
Kristallen Storm heet, vind je jezelf terug in een vreemd nieuw land dat De Middentijd heet. Als je
eenmaal binnen bent kun je alleen nog maar vooruit. Je frequentie is veranderd, het spirituele
avontuur is al begonnen, de reis van zeven jaar, Het Mysterie van de Steen.
3.het duurt Zeven Jaar – Zeven Ringen – om dit Land te doorkruisen en de Oceaan van Kosmisch
Bewustzijn te bereiken.
De Geografie van De Middentijd is anders dan die van Platte Tijd. De geografie van De Middentijd is
concentrisch. Dat komt omdat die bepaald wordt door de Ringen van Tijd en niet door het kompas
van ruimte.
De Eerste Ring, waar je begint, is de buitenste, de zevende de binnenste van de Zeven Ringen van
de Middentijd. Daar voorbij of eigenlijk oneindig daarin, is niets dan de Oceaan van Kosmisch
Bewustzijn. Hoewel hij zich even ver naar binnen uitstrekt als de ruimte naar buiten gaat, bevat de
Oceaan van Kosmisch Bewustzijn toch alles. En ergens in het midden van die enorme oceaan
bevindt zich het Eiland van Binnentijd.
Maar begrijp dit goed: De Middentijd is de noodzakelijke doorgang naar Binnentijd. De Middentijd is
radiaal, fractaal en multidimensionaal. Hij is van de geest, en de geest moet gekend zijn zodat hij zijn
kosmische capaciteiten tot integratie kan doorgronden. De kennis van de Middentijd en van het
mysterie van de Steen, zit in zijn Ringen en zijn Ringen zitten in jouw Geest.
Iedere Ring wordt gekalibreerd door de harmonische standaard van tijd, Dertien Manen. De omloop
ring valt perfect uiteen in dertien gelijke delen die Manen genoemd worden. De omtrek van de ring is
585.000.000 mijl (941.000.000 km) iedere maan is 1/13 van de baan, of 45.000.000 mijl (72.405.000
km) lang, net als de doorgang van 28 dagen. Dertien is de fractale sleutel. Er zitten dertien Baktun in
de geschiedenis, dus iedere maan staat fractaal gelijk met één Baktun of 144.000 dagen. En iedere

maan staat ook voor één van de hoofd gewrichten van het etherische Lichaam van een Heer van de
Ring. (tekst bij plaatje #1: meditatie op de omloop van de ring)
Dit betekent dat er een omloop nodig is om één van de Heren van de Ringen van Tijd wakker te
maken, zeven jaar om Zeven Heren van de Ring wakker te maken. In het ringschap van De
Middentijd ligt het geheim van het Mysterie van de Steen. Iedere Heer heeft een naam, is dertien
Baktuns lang en kan in Dertien Manen gewekt worden – als je de formule kent!
Nu we je de concentrische natuur van de imaginale geografie van de Middentijd hebben voorgesteld,
ben je klaar voor de eerste van de “Negen Orakel Tafels van de Ringen van de Middentijd”, die welke
“het Orakel van de Troon, 2004-05” heet. Door deze tafels te gebruiken kun je leren hoe je een Heer
van de Ring wakker maakt. Je leert de kern van de oefeningen die bekend staan als het Mysterie van
de Steen. Maar neem, voor je begint, nota van dit “Advies voor Reizigers” als je het beste wilt maken
van deze reis.

1.Je kunt de Middentijd alleen binnengaan als je de Dertien Manen 28 Dagen Standaard volgt.
De enige manier om je weg te vinden in De Middentijd is door de perfecte Dertien Manen/28-dagen
harmonische standaard te gebruiken. Deze kalender is echt een synchronometer, een maat voor
synchroniciteit. Hij wordt voortdurend afgestemd op de Dreamspell codes van de synchrone orde van
vierdimensionale tijd. De synchrone orde is het “zenuwcentrum” van de vierdimensionale tijd, de
betekenis van het in kaart brengen van synchroniciteit. In De Middentijd begint de vierde dimensie,
dus de synchrone orde is ook het zenuwcentrum van De Middentijd. Op de circuits van de synchrone
orde kun je het meesterschap verwerven waarmee je je weg kunt vinden in De Middentijd.
2.Het dagelijkse Vijfde Machts Orakel ontsluit de synchrone orde voor jou. Iedere dag op de Dertien
Manen/28 dagen Harmonische Standaard wordt gecodeerd door een Galactische Signatuur – de
combinatie van één van de 20 zonnezegels en 13 tonen. Het solaire zegel van iedere Galactische
Signatuur is het midden van een Vijfde Machts Orakel . De Vijfde Macht is de synchroniserende
macht van Tijd zelf met zijn vier ondersteunende krachten: ondersteunend, gidsend, uitdagend en de
onthulling van het verborgene. Als je weet hoe je het dagelijkse Orakel maakt, en je van daaruit één
of alle vijf de kin kunt verbinden met één van de Tafels van de Ringen van Tijd, dan ben je bij de kern
om te weten hoe je de reis door De Middentijd maakt.
Niet alleen codeert het Vijfde Machts Orakel de voornaamste kosmische assen en de structuur van je
lichaam – Kroon, Hart en Wortel – het codeert ook de stroming van elke dag: vier wachten van de
dag, een Noösferische Aarde Tijd Minuut per dag! Dit demonstreert op weer een andere manier, dat
je lichaam op tijd is afgestemd. (Plaatje #2: het Orakel van de Vijfde Macht laat verticale horizontale
assen zien plus vier posities en vier dagelijkse wachten)

III. DE DAGELIJKSE BEOEFENING VAN HET MYSTERIE VAN DE STEEN
Wat je nodig hebt voor de Dagelijkse Beoefening van het Mysterie van de Steen
1. 13 Manen Kalender (en niet nodig maar wel erg zinvol, Dreamspell en Telektonon)
2. bestudeer het Alfa Tablet uit de set van de negen Orakel Tafels van het Mysterie van de Steen:
“het Rijk van de Bolontiku” om jezelf terug te vinden in het Rijk van de Middentijd, en
3. de Omega Tafel, “de Gids en Sleutel van de Orakel Tafel”, zodat je de “Beoefening van de
Negen Chakra’s” en de “13 Manen Bolontiku” kunt leren kennen.
4. de Tafel van het Jaarlijkse Ring Orakel (een van zeven – voor het Jaar van de Blauwe Kristallen
Storm, de Tafel van het Orakel van de Troon, 2004-05)
5. een set van 52 Heptad Negen Chakra Orakel blanco vellen, die de echte oefen tafels zijn en dan:
i. zoek in de Dertien Manen Kalender de Maan en de dag op. Kijk dan in de Dertien Manen - Dertien
Baktun Index en vind uit waar je zit in het tijdlichaam van de Heer van de Ring.
ii. zoek uit wat de Galactische Signatuur van de dag is
iii. maak het Orakel (Zie: “de tekening hoe maak je een orakel in Appendix II”)

iv. begin op een Dali, neem een blanco orakel heptad en vul hem in gedurende de komende 7 dagen
door te kijken hoeveel zegels van het Vijfde Machts Orakel overeen komen met de chakra’s van de
kant van de Codes van het Ring Orakel op de Jaartafel. Zie dat de tafel in twee delen is verdeeld:
Links, de eerste helft van het jaar en rechts de tweede helft van het jaar, die een weerspiegeling is
van de midden ring “poolverschuiving” (zie tekening, #3 in de tekst, schema van de jaarlijkse orakel
tafel.)

6. de Kaarten van de Middentijd. Deze zijn nodig om de geografie te leren van en het leren je weg
te vinden in het imaginale terrein van de Middentijd, inclusief de topografie van de Ringen,
Solaire Gedachtevormen en de Interplanetaire Noösfeer. Bestudeer deze samen met de
Jaarlijkse Orakel Code Tafels. (Kaart 1-3 en de Kaart van de Profetie van 2012)
IV DE DERTIEN MANEN KALENDER EN DE HARMONISCHE RING
Om je Dertien Manen Kalender te kunnen volgen vind je hier de overeenkomsten van de dertien Baktuns
met de dertien manen. Denk eraan: een Bolontiku/Heer van de Ring is een vijf dimensionale entiteit
wiens lichaam in tijd 13 Baktuns duurt! Iedere Maan verlos je één Baktun door bewust te zijn en je af te
stemmen op die speciale cyclus van de geschiedenis. Denk eraan: dit is een tijd fractale bovenlaag waar
een Baktun van 144.000 dagen de fractale gelijke is van een Maan van 28 Dagen!
Index van Dertien Manen – Dertien Baktuns
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Magnetische Vleermuismaan van Doel – Baktun van het Planten van de Sterren, 3113-2718 vC
Lunaire Schorpioenmaan van Uitdaging – Baktun van de Piramide, 2718-2324 vC
Elektrische Hertmaan van Dienstverlening – Baktun van het Wiel, 2324-1930 vC
Zelfbestaande Uilmaan van Vorm – Baktun van de Westelijke Berg, 1930-1536 vC
Boventoon Pauwmaan van Straling – Baktun van het Huis van Shang, 1536-1141 vC
Ritmische Hagedismaan van Gelijkheid – Baktun van het Keizerlijk Zegel, 1141-747 vC
Resonante Aapmaan van Afstemming – Baktun van de Onderricht van de Geest, 747-353 vC
Galactische Havikmaan van Integriteit – Baktun van de Gezalfde, 353vC – 41 nC
Solaire Jaguarmaan van Intentie – Baktun van de Heren van Rood en Zwart, 41 – 435 nC
Planetaire Hondmaan van Manifestatie – Baktun van de Maya, 435 – 830 nC
Spectrale Slangmaan van Bevrijding – Baktun van de Heilige Oorlogen, 830 – 1224 nC
Kristallen Konijnmaan van Samenwerking – Baktun van het Verborgen Zaad 1224 – 1618 nC
Kosmische Schildpadmaan van Aanwezigheid – Baktun van de Transformatie van Materie 16182012 nC

Deze vullen het spel Telektonon aan, waar de eerste 13 dagen van elke maan elk voor een baktun
staan. Nu met het Mysterie van de Steen betekent dat dat voor iedere maan de corresponderende
baktun dag 1 – 13 de speciale historische verlossings doel dag is dwz zevende maan, dag 7,
twaalfde maan, dag 12 enz.
Beoefening van de 13 Maan Bolontiku – het Opbouwen van het Lichaam
Denk eraan: Een Bolontiku – Heer van de Ring – heeft een vijfdimensionaal lichaam, even lang als een
Ring cyclus van dertien Manen van dertien baktuns, iedere baktun 144.000 kin (dagen) lang. De cyclus
van dertien baktuns bevat de tijdfractal die geschiedenis heet – van 3113 vC tot 2012 nC. In dertien
baktuns nam de mens de beschaving van de gebakken tafelen van UR tot de warboel van het Internet,
de laatste constructie van de Toren van Babel. Dertien baktuns lang omvat het lichaam van de Bolontiku
de geschiedenis als een enkele Solaire Ring. Door de Bolontiku, met een baktun per maan, wakker te
maken help je de karmische opslag van Babylon uit te vegen, als de geschiedenis oplost in de innerlijke
lichtcircuits van de Heer van de Ring.

Iedere maan – baktun wordt weergegeven door een gewricht. Je begint met de rechter enkel en dan ga
je langs dat been omhoog naar de knie en dan naar de heup, dan spring je over naar je rechter pols, dan
naar de elleboog en de schouder. Dan heb je zes gewrichten kompleet. Dan volgt het zevende, de
magische maan baktun van het onderricht van de Geest, het moment van de verschuiving in het midden
in de nek en het bovenste deel van de wervelkolom. Dan ga je naar links weer naar beneden, te
beginnen met de schouder, elleboog en pols, je springt terug naar de linker heup, knie en enkel, en er is
een Bolontiku kompleet; precies als de code van je lichaam. Dit is de code:
Rechter Magnetische Enkel – Baktun van de Lessen van de Ster – 144.000 dagen
Rechter Lunaire Knie – Baktun van de Piramide – 288.000 dagen
Rechter Elektrische Heup – Baktun van het Wiel – 432.000 dagen
Rechter Zelfbestaande Pols – Baktun van de Westelijke Berg – 576.000 dagen
Rechter Boventoon Elleboog – Baktun van het Huis van Shang – 720.000 dagen
Rechter Ritmische Schouder – Baktun van het Keizerlijk Zegel – 864.000 dagen
Resonante Nek en Wervelkolom – Baktun van het onderricht van de Geest – middelpunt – 936.000
dagen; voltooiing – 1.008.000 dagen
Linker Galactische Schouder – Baktun van de Gezalfde 1.152.000 dagen
Linker Solaire Elleboog – Baktun van de Heren van Rood en Zwart – 1.2296.000 dagen
Linker Planetaire Pols – Baktun van de Maya, 1.440.000 dagen
Linker Spectrale Heup – Baktun van de Heilige Oorlogen 1.584.000 dagen
Linker Kristallen Knie – Baktun van het Verborgen Zaad 1.728.000 dagen
Linker Kosmische Enkel – Baktun van de Transformatie van Materie 1.872.000 dagen
(zie Index van Dertien Manen – Dertien Baktuns en Kaart a Harmonische Ring Index)

Als de zeven Karmische lagen van de Ring van de Geschiedenis, ring voor ring worden opgelost in hun
vijf dimensionale licht circuits, komen de Heren van de Ringen van de Middentijd, nu volledig wakker,
terug naar hun Aardse taak als de zeven oer “Wachters van de Dagenraad”
Voor jou kan dit betekenen, dat je door je met dit proces te identificeren, je ziel wakker maakt door zijn
bedekking laag voor laag te verwijderen, het eerste stadium van zuivering en voorbereiding van de
Tweede Creatie. Zeven Ringen totaal en de circuits van de geschiedenis zullen worden opgelost. Zeven
lagen van de ziel onthuld, de circuits van je hogere vijfdimensionale zelf opgelicht in jezelf en je zult vrij
zijn. De Aarde zal bevrijd zijn van het kunstmatige 12:60 zenuwstelsel. Ze zal bevrijd zijn voor de Tweede
Komst van de kosmische schepping. – de afdaling van Hemel op Aarde, de reis naar de Binnentijd. Maar
om het hoogste te bereiken, moet je je volledig vereenzelvigen met het proces van het wekken van de
Bolontiku.
Kaart 1 Planetaire Tijd Eenheid: Harmonische Ring Index
Nu je een inleiding hebt gehad in het tijdlichaam van een Heer van de Ring – een Bolontiku – met
betrekking tot de dertien manen en de fractale bovenlaag van de dertien baktuns, kunnen we de kaart
van een enkele Aarde Ring meer in detail bestuderen. Het doel van deze kaart is je imaginale gaven in te
zetten en je verbeelding op te rekken! Denk eraan, het is niet langer meer klok tijd. Het is Middentijd – en
dat is iets totaal anders. In De Middentijd is tijd iets magisch, iets dat je geest in hogere dimensies oprekt,
waar de Heren van de Ring tot leven komen!
Tijd wordt niet door een kalender gemeten, een kalender is slechts een kasboek (het Gregoriaanse),
maar door een harmonische standaard, die de baan ring van de planeet rationeel maakt door een index
te vestigen die vast en eeuwigdurend is: 28 omwentelingen per maan, 13 keer per rondgang plus een
vrije dag voor galactische tijd circulatie.
Een harmonische standaard is de juiste maat van een planeet in zijn baan rond zijn ster. Wanneer wij
over tijd praten in termen van de banen van de verschillende hemellichamen in relatie tot elkaar, dan
praten we over tijd als een kosmische taal. De harmonische maat van een rondgang schept een
harmonische ring. De harmonische ring wordt door de harmonische standaard of synchronometer
gemeten. Het etherische lichaam van een Heer van de Ring kon alleen maar in een harmonische ring
worden verstopt totdat hij wakker zou worden, en alleen de juiste harmonische standaard kan de
harmonische ring ontsluiten. En het kon niet zomaar een planetaire baan of ring zijn waarin de Heren van

de Ring, de eerste zeven van de negen Heren van Tijd (Bolontiku) zichzelf verstopten. Het kon alleen
maar in de harmonische ring van Velatropa 24.3 zijn
Wat wij Aarde noemen staat bij de Galactische Federatie bekend als Velatropa 24.3. Onze Ster is
Velatropa 24, dus onze planeet, derde baan van uit de ster, heet Velatropa 24.3 – of V.24.3 in het kort.
Hier in de harmonische ring van V.24.3 liggen de Heren van de Ring te slapen, en wachten op het
profetische moment van ontwaken – het Mysterie van de Steen. Alleen door de taal van kosmische tijd
kunnen wij een Heer van de Ring wekken.
Laat ons deze kosmische taal bekijken, de taal van de noösferische geest van V.24.3
De Harmonische Ring Index van de Planetaire Tijd Eenheid wordt geregistreerd als “Een Ring
Solaire/Rondgang” of (1 RS/R), de maat van de rondgang van V.24.3 volgens de Wet van Tijd. Dat is:
Een Ring Solaire/Rondgang of 1 R/SR = 28 omwentelingen (dagen) X 13 (Manen) = 364 omwentelingen
plus 1 omwenteling (dag) extra = 365 omwentelingen per rondgang-ring of 1 R/SR
¼ R/SR = 13 heptads (eenheden van zeven dagen, die vroeger als weken bekend stonden) x 4 kwartalen
= 52 heptads x 7 = 364 omwentelingen + 1 omwenteling = 365 omwentelingen per R/SR.
De diameter van de harmonische ring 186.000.000 mijl (300.000.000 km), is de fractale overeenkomst
van een lichtgolf die een snelheid van 186.000 mijl per sec (300.000 000m/sec) heeft. Op deze golf wil
onze ziel surfen!
Op deze kaart wordt de harmonische ring afgebeeld als een wiel met dertien lussen. Iedere lus is een
baktun-maan (verhouding 144.000:28) het tellen van de dertien baktun-manen begint bovenaan links,
gewoon aan die kant van de lus bovenaan de ring. Aan de buitenkant kun je de getallen zien van de punt
streep notatie voor iedere lus, een (een stip) tot dertien (twee strepen, drie stippen)
Iedere lus vertoont drie synchrone sub-ringen. Deze ringen zijn:
1. de eerste of de buitenste is de ring van de waargenomen lunaire cyclus, die gevormd wordt door
een serie lunaire schijven met een volle maan bij dertien en een nieuwe maan bij zeven. Hoewel
de maan dertien keer om de aarde draait terwijl de aarde éénmaal om de zon gaat, zijn er in de
waargenomen cyclus van de maan twee relatieve standaards: a) de synodische cyclus van 29,5
dagen synodische cyclus, van nieuwe maan naar nieuwe maan; en b) de siderische cyclus van
27,1 dagen van het punt waar de maan weer op dezelfde plaats in de hemel verschijnt. Deze ring
staat voor de efemere cyclische fluctuatie.
2. de tweede ring is de harmonische cyclus van de Aarde, die op zijn plaats gehouden wordt door
de 13 Manen/28-dagen absolute of harmonische standaard, vertegenwoordigt de mentale
organisatie van tijd, het begin van de Noösfeer. Dit is de enige manier waarop de efemere
cyclische fluctuatie kan worden gestabiliseerd en geharmoniseerd. Deze harmonische perfectie
wordt vertegenwoordigd door de dertien schijven met twee zwarte en twee witte kwartieren, waar
ieder kwartier een perfecte zeven daagse heptad (week) voorstelt, wat leidt tot een Maan van 28
dagen. Ieder van de dertien 28 dagen manen wordt aan de basis van iedere lus aangegeven
door een kleine schijf, die van de nieuwe maan (1) gaat naar de volle maan (13), en zo wordt
genummerd in de streep punt notatie van 1-13. de namen van de manen en Baktuns staan in
ieder van de dertien lussen.
3. de derde ring of het centrum, vertegenwoordigt de frequentie 13:20 (Tzolkin, Harmonische
Module) synchroon georganiseerd voor mentale spirituele versterking en evolutie door perfecte
coördinatie met de cyclus van 13 Manen/28 dagen (Dreamspell) precies elke 52 jaar. De
Tzolkin/Harmonische Module voorziet een standaard maat van 260 kin (dagen) – de vierde –
dimensionale cyclus die de 260 Galactische Signaturen vormt van het Vijfde Machts Orakel. (Zie
Tekst Plaatje #1: meditatie van de omloop)
Dan bereiken we de centrale kern.
4. het Centrum van de (Binnen) Aarde, die de achtvlakkige Aarde kern bevat, plaats van de
imaginale toegang is naar de Midden en Binnentijd. Deze achtvlakkige kern pulseert met de kern
van de zon die de zonnevlekken op regelmatige cyclische wijze uitzendt en iedere cyclus is een

“solaire gedachtevorm.” De huidige gedachtevorm staat bekend als “Tijdverschuiving” (Zie Kaart
2, “Kaart van de 23-Jarige gedachtevorm Tijdverschuiving”)
Het getal dertien in de punt balk notatie staat in het midden. Rond het achtvlak in streep punt staat
het getal 7 vier keer. Die staat voor de cyclus van 28 dagen, dertien keer per omloop. De ring van de
omloop, als die harmonisch gekalibreerd is, opent de poort naar het imaginale rijk van de Middentijd.
Omdat de kern solaire gedachtevormen opslaat, en de Bolontiku niet te onderscheiden zijn van
solaire gedachtevormen, die van de zon naar de Aarde gezonden worden, is het bijgevolg mogelijk in
dertien manen de dertien gewrichten van een Heer van de Ring, een gewricht per maan, een Heer
van de Ring per omloop te wekken.
Wanneer je een Heer van de Ring wekt, wordt een laag van de geschiedenis verlost. In zeven jaar
weerklinken de zeven ringen van De Middentijd, moeten er zeven Heren van de Ring wakker worden,
zeven keer moeten de zeven Karmische lagen van de Cyclus van de Geschiedenis volledig verlost
worden. In dit mysterie ligt het geheim van het Mysterie van de Steen – het is aan jou om het te
ontrafelen, het is aan jou je eigen ziel in bezit te nemen!
V. DE NEGEN ORAKELTAFELS VAN DE RINGEN VAN DE MIDDENTIJD
Nu we je de topografie van een Ring van Tijd hebben uitgelegd – eigenlijk de chronografie van een Ring
van Tijd – in de plooien waarvan de etherische lichamen van de Zeven Heren van de Ring liggen te
slapen – mogen we onze aandacht richten op de innerlijke structuur van de Heren van de Ring. De
instructies om de Heren van de Ring wakker te maken staan in de Negen Orakel Tafels van de
Middentijd.
Als je eenmaal door de imaginale Poort van de Eerste Ring van Tijd, de Blauwe Kristallen Storm,
Magnetisch 1, 26 juli 2004, bent gegaan, bevind je je in een groot gebied dat de Kubus van de Wet heet,
diep in het hart van De Middentijd. Je bent nu in de Zone van de Ster, en om je heen zijn de
interplanetaire bergketens van De Middentijd. De reis door het Imaginale Rijk is begonnen. Voor een
veilige doorgang, moet je weten welk orakel je moet opbouwen om de Heer van de Ring van dat jaar
wakker te maken. Hiervoor heb je de Zeven Orakel Tafels van het Mysterie van de Steen nodig, met
inbegrip van de twee hulp tafels, “de Tafel van de Alfa Poort van Tijd” en de “Tafel van de Omega Orakel
Gids om een Bolontiku, of Heer van de Ring te wekken.” Een Heer van de Ring is een Heer van Tijd
(Bolontiku) die de opdracht om gewekt te worden voor het Mysterie van de Steen heeft aanvaard.
Laten we eerst de Alfa en Omega hulp Tafels beschrijven:
De Alfa Tafel: de Tafel van de Poort van Tijd – het Rijk van de Bolontiku
De voorkant: “het Rijk van de Bolontiku – het Domein van De Middentijd. “hier is weer de Middentijd,
maar nu wordt hij omgeven door de laatste negen posities van de Kubus van de Wet op de Telektonon.
(Zie Tekening Appendix I, “16 Jaar Kubus van de Wet…Excalibur”) Onder een grote stenen dwarsbalk
met de inscriptie “Mysterie van de Steen, het Sluiten van de Cyclus 2012” ligt de Kaart van het Domein
van De Middentijd, die de reis van de ziel door het Mysterie van de Steen weergeeft. De reis start
bovenaan links, gaat naar onder, gaat dan rechtsaf en helemaal rechts gaat hij naar boven, en vormt zo
een grote “U” voor hij verder gaat naar het Rijk van UR van de Binnentijd. Ieder van de zeven zones van
de Middentijd heeft de volgende code:
a) een jaar datum
b) een galactische signatuur als jaardrager
c) een Galactische Signatuur van een volume van het Boek van de Zeven
Generaties
d) een plasma zegel
e) een mystieke letter
f) een zonenaam en een kleur
De Zones (= Domeinen. Zie onder, Kaart 3: de Domeinen van de Middentijd) vormen drie episodes:
1. de Alfa Sensorische Wereld – 3 jaren/Ringen, 3 Generaties, 3 Plasma’s, 3 mystieke letters
i.
de Zone van de Gele Ster – 12 Storm Poort; 12 Tovenaar, Vol. 1, 7 Generaties – Dali E
ii.
de Zone van de Rode Maan – 13 Zaad Poort; 13 Adelaar, Vol. 2, 7 Generaties – Seli X
iii.
de Zone van de Witte Hond – 1 Maan Poort; 1 Krijger Vol. 3, 7 Generaties – Gamma C
2. de Katalytische Passage – 1 jaar/Ring, 1 Generatie, 1 Plasma, 1 mystieke letter
i.
de Zone van de Blauwe Aap – 2 Tovenaar Poort; 2 Aarde Vol. 4, 7 Generaties – Kali A

3. de Omega Telepathische Wereld – 3 jaar/Ringen, 3 Generaties, 3 Plasma’s, 3 mystieke letters
i.
de Zone van de Gele Mens – 3 Storm Poort, 3 Spiegel Vol. 5, 7 Generaties – Alfa L
ii.
de Zone van de Rode Hemelwandelaar – 4 Zaad Poort, 4 Storm, Vol. 6, 7 Generaties – Limi
I
iii.
de Zone van de Witte Tovenaar – 5 Maan Poort, 5 Zon Vol. 7, 7 Generaties – Silio B
De Sensorische Wereld wordt uitgezonden door de Ster, getransformeerd door de Maan; vertoont zich
als de Hond. De Bedrieger Aap katalyseert betekenis in telepathie. De Telepathische Wereld wordt
geïnitieerd door de Mens, naar de hoge Hemelen meegenomen door de Hemelwandelaar, terug in
gegrond op Aarde door de Tovenaar.
Merk op hoe de sensorische afdaling, door van de Ster naar de Maan naar de Hond te gaan, de involutie
van de ziel in de materie samenvat. In de Katalytische Doorgang zendt de Sensorische Hond naar de
Bedrieger Aap wiens katalytische actie zintuiglijke ervaring omzet in telepathie.
De Telepathische Wereld begint in de Zone van de Mens, die de telepathische lading ontvangt van de
Aap. Het omhooggaan van de telepathie neemt hem van de Zone van de Mens naar die van de
Hemelwandelaar en dan naar die van de Tovenaar. De Hemelwandelaar herbergt aan de hemel
gebonden telepaten die ontsnapt zijn aan de zwaartekracht van de Aarde, terwijl de Tovenaar helpt die
telepaten weer op Aarde in te gronden. Denk eraan: Ieder van deze zones is één jaar/Ring, dus dit is een
reis in voortgaande tijd.
De Reis naar UR. Vanuit de Zone van de Tovenaar, de zevende Ring van Tijd, kun je UR rechtstreeks
binnengaan. UR is de naam van het Eiland van de Binnentijd. Hier zul je de mensen van Oma vinden, de
kinderen van de regenboogbrug. De achtste Ring van Tijd is het teken dat de Adelaar van visie weer vrij
vliegt, terwijl je in de negende Ring de Krijger van waarheid in vrede vindt, met de Weg naar 2012
kompleet en het lanceren van het Tijdschip Aarde 2013 nog te komen. Op de Kaart van het Domein van
Tijd, waar de Zones opstaan, wordt UR weergegeven door een groot kristal dat wortelt in de Katalytische
doorgang. In het midden van dit kristal ligt de Regenboogbrug, het teken van voltooiing in 2012 – en van
een nieuw begin (zie onder Kaart 4, Eiland van Binnentijd)
Alfa Tafel: Tafel van de Poorten van Tijd – Het Raam van Tijd
Achterkant: door het Raam van Tijd – het Imaginale Rijk. Een groot stenen raam opent op een prachtig
uitzicht op de Oceaan van Kosmisch Bewustzijn aan de andere kant van het Telepathische Rijk van de
Middentijd, terwijl je in de verte de Interplanetaire Bergketen kunt zien. Op een grote dwarsbalk staat de
inscriptie van de Zeven Plasma Zegels die de Zeven orakels van de Ringen van de Middentijd coderen.
Van links naar rechts zie je de Plasma’s, Orakels en Zones. (zie onder: Omega Tafel voor meer
informatie over de Orakel namen)
Gele Dali – Orakel van de Troon, Eerste Ring – Gele Ster Zone van Kunst
Rode Seli – Orakel van de Avatar, Tweede Ring – Rode Maan Zone van Zuivering
Witte Gamma – Orakel van het Mysterie, Derde Ring – Witte Hond van Liefde
Zintuiglijke Wereld voltooid in Liefde
Blauwe Kali – Orakel van Intentie, Vierde Ring – Blauwe Aap Zone van Magie
Katalytische Zone voltooid in Magie
Gele Alfa – Orakel van de Tijd Ruimte, Vijfde Ring – Gele Mens Zone van Vrije Wil
Rode Limi – Orakel van Transcendentie, Zesde Ring – Rode Hemelwandelaar Zone van Ruimte
(Profetie)
Witte Silio – Orakel van de Kubus, Zevende Ring – Witte Tovenaar Zone van Tijdloosheid
Telepathische Wereld voltooid in Tijdloosheid.
Op de vensterbank van het Raam van Tijd ligt een dik oud boek. Op zijn rug staat: “Boek van de Zeven
Generaties 1-7” Op de voorkant staat: “Mysterie van de Steen Vol 1-7” Op de vensterbank staat rechts
naast de oude tekst: “Het Sluiten van de Cyclus/Op de Weg naar 2012/Zeven Jaar Mysterie van de
Steen/Verlossing van de Zeven jaar van Profetie/Telektonon Kubus van de Wet/ Speciale Oefening van
de Tweede Creatie, 2004 – 2012”
Toelichting:

De Zeven Radiale Plasma’s zijn de code voor zeven posities – 8 – 14 op de Kubus van de Wet, op de
Telektonon (komen overeen met dag 14 – 20 in de 28-dagen kalender) dit betekent dat één Ring Orakel
Tafel uitgespeeld wordt in één jaar, maar dat gedurende de zeven-dagen cyclus, Kubus 8-14, ieder van
de Zeven Orakel Tafels uitgelegd en in volgorde bestudeerd kan worden en ook als geheel, samen met
de overeenkomstige zeven jaar profetie orakels. De plasma’s geven ook de code voor de zeven dagen
van de week (heptad) van de Dertien Manen synchronometer (zie: oefening 7:7::7:7)
Het Boek van de Zeven Generaties is de mystieke tekst waarnaar verwezen wordt in de profetieën van
de Chilam Balam. Door de profetie van de Telektonon zijn deze zeven generaties gedecodeerd als kin
194 – 200 (1994 – 2000), en ze vertegenwoordigen de zeven katuns tussen 9.13.0.0.0 – 10.0.0.00 Lange
Telling, 692 – 830 volgens de Gregoriaanse Kalender. Ieder “volume” is gecodeerd met een plasma en
het Vijfde Machts Orakel van die kin/generatie. Het Orakel van de Zeven Generaties vormt het “Hart
Constante” Orakel van ieder van de Zeven Jaarlijkse Ring Orakel Tafels van het Mysterie van de Steen.
(Zie hieronder: Zeven Orakels van het Mysterie van de Steen…) de onthulling van het Boek van Zeven
Generaties maakt deel uit van de Profetie 2012 die het Sluiten van de Cyclus heet, en die de bewuste
fase van de solaire gedachtevorm “Tijdverschuiving” voorstelt. (Zie Kaart 2)
Op de Weg naar 2012 verwijst naar de hele cyclus 2004-2013. Aan deze zijde van de vier jaren van het
woeden van de hel, 2000 – 2004, de Zeven Jaar van het Mysterie van de Steen, 2004 – 2011, verlost de
Zeven Jaar van Profetie, 1993 – 2000, aan wat nu de andere kant van het woeden van de hel is. Zowel
de Zeven Jaar van Profetie als de Zeven Jaar van het Mysterie van de Steen vinden plaats op dezelfde
posities in de Kubus van de Wet, 8 – 14 (zie 20 Tafels van de Wet van Tijd). Als de verlossende
bedekking van de Zeven Jaar van Profetie, bevat het Zeven Jaar Mysterie van de Steen de Orakel codes
voor de Tweede Creatie, de komst van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. ( Zie ook: Appendix I,
Negen Wevingen van de Bolontiku)
Omega Tafel, Voorkant: Orakel Gids Tafel. De Zeven Orakels
Voorkant: “de Zeven Orakels van het Mysterie van de Steen, Heptagonon van de Geest van Aarde.
Heptagonon van de Geest verwijst naar de macht van Zeven van de Kubus. Zes zijden plus het
dynamische centrum (in de Ka’bah, letterlijk “Kubus”, komt de Steen van Hemel overeen met het
mystieke zevende punt) Gedurende de Zeven Jaar van Profetie, bouwde meditatie op de jaarlijkse
plasma’s het Heptagonon van de Geest van de Hemel. Gedurende de cyclus van de zeven jaar ontstond
een immense imaginale kubus rond het magnetische veld van de Aarde (psi-bank, Noösfeer).
Zo wordt gedurende de Zeven Jaar van het Mysterie van de Steen een Heptagonon van de Geest van de
Aarde opgebouwd, jaar plasma voor jaar plasma. Aan het einde van de Zevende Ring, op de Dag Buiten
de Tijd, zal het Heptagonon van de Geest van de Aarde ontladen worden in het centrum van de Aarde,
waar zijn imaginale kubische structuur de kern van de Aarde zal omvatten – het tympanum (trommelvlies)
van de Binnenaarde. Dan zal er een perfecte resonantie zijn tussen het Heptagonon van de Geest van
de Aarde, de achtvlakkige kristallen kern en het Heptagonon van de Geest van de Hemel, de Noösfeer.
Dit zal de manifestatie van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde teweegbrengen.
De namen van het orakel en de titels van de boeken uit het Boek van de Zeven Generaties komen uit de
opbouw van het Heptagonon van de Geest: Dali (boven), Seli (onder), Gamma (boven links), Kali (onder
rechts), Alfa (onder links), Limi (boven rechts) en Silio (in het midden). De namen van de orakels komen
uit de Zeven “Major Arcana” (de zeven grote diepe geheimen) van de Wet van Tijd, terwijl hun machten
komen uit de “Zeven Stralen van Ceremoniële Magie”, die allemaal de oer- kosmologie van de macht van
zeven beschrijven, de wortel order van tijd. Het orakel noemt ook de code van de begeleidende volumes
van de Kronieken van de Kosmische Geschiedenis.
De Orakels van de Kubus van de Zeven Major Arcana van de Wet van Tijd met hun Krachten
1.
2.
3.
4.
5.

Bovenkant van de Kubus – Dali, het Orakel van de Troon, het Boek van de Witte Kristallen
Tovenaar – Goddelijke Wil (Eerste Straal)
Onderkant van de Kubus – Seli, het Orakel van de Avatar, het Boek van de Blauwe
Kosmische Adelaar – Goddelijke Liefde (Tweede Straal)
Voorkant van de Kubus – Gamma, het Orakel van het Mysterie, het Boek van de Gele
Magnetische Krijger, Goddelijke Kennis (Derde Straal)
Achterkant van de Kubus – Kali, Orakel van Initiatie, het Boek van de Rode Lunaire Aarde –
Harmonische Transformatie (Vierde Straal)
Rechterzijde van de Kubus – Alfa, Orakel van de Tijd Ruimte, Boek van de Witte Elektrische
Spiegel, Harmonische Toepassing (Vijfde Straal)

6.
7.

Linkerzijde van de Kubus – Limi, het Orakel van de Transcendentie, het Boek van de Blauwe
Zelfbestaande Storm – Toewijding (Zesde Straal)
het Centrum van de Kubus – Silio, het Orakel van de Kubus, het Boek van de Gele
Boventoon Zon – Triomf van de Ceremoniële Magie (Zevende Straal)

De “Jaarlijkse Ring Tafels” moeten met beide zijden van deze “Orakel Gids Tafel” worden bestudeerd.
Orakel Tafel, Achterkant: Gids voor de Negen Chakra’s – Dertien Gewrichten
Recept om de Heren van de Ring te wekken. Deel I: Werkingsopbouw
Een Bolontiku – Heer van de Ring – is een vijfdimensionale entiteit. Om de lagere planeten te redden,
kan een vijfdimensionaal menselijk voorkomen en een hoofd, armen en benen, en een inerne
werkende structuur met chakra’s en een subtiel zenuwsysteem hebben. Op deze manier past de
vijfdimensionale entiteit zich aan aan hoe je jezelf ziet als een mens die ontwikkelt naar een volledig
spiritueel wezen.
De interne Werkende Structuur van een Bolontiku bestaat uit negen chakra’s en zes samenwerkende
chakra vleugels. Het is belangrijk dat je dit begrijpt, zodat je de Jaarlijkse Orakel Tafel kunt lezen en
begrijpen. (Zie Plaatje#4: schema van de Negen Chakra’s) gebruik dit plaatje om de Tafels van het
Orakel Codon te bestuderen.)

De Bolontiku werkt met drie hoofd chakra’s, kroon, hart en wortel. Elk van deze hoofd chakra’s is het
centrum van een Vijfde Machts Orakel. (zie Plaatje: Vijfde Machts Orakel). Ieder Vijfde Machts Orakel
is een verdichting van de interne circuits van de Bolontiku. De Verticale As is de geleiding van tijd
(Telektonon). Hij vestigt de as van het negende chakra als het zender-ontvanger systeem van hogere
kennis en informatie. Daarom heeft ieder van de drie hoofd chakra’s twee hulp chakra’s, een gids en
een occulte of verborgen macht. Dit negen chakra systeem wordt in zijn twee reeksen volledig
weergegeven aan de linkerzijde van de tafel.
De uiterst linker zijde, “Wek op,” is voor de eerste helft van het jaar, tot en met Resonant 14. De reeks
rechts hiervan “Bevestig, “ is voor de tweede helft van het jaar. (zie onder, “Verschuiving op het Midden
van de Ring”)
Om het contact met de (horizontale) ruimte niet te verliezen, heeft ieder chakra twee laterale
ondersteunende vleugels – een ondersteunende (analoge) vleugel en een uitdagende (antipode)
vleugel. De ondersteunende vleugel is altijd het andere zegel van dezelfde planeet als het hoofd
chakra.

De twee vleugels van het kroon chakra stabiliseren het zenden en ontvangen van de kroon. De twee
vleugels van het hart chakra stabiliseren de transductie van de informatie in het hart. De twee vleugels
van het wortel chakra stabiliseren het ontvangen, verwerken en uitzenden aan de wortel.
Ieder hoofd chakra met zijn twee ondersteunende chakra’s en zijn twee vleugels (bilaterale alternators)
vormt op zichzelf een Vijfde Machts Orakel. Een Vijfde Machts Orakel is de meest fundamentele
configuratie die mogelijk is van de “Oer Kubus Matrix van Evolutionair Worden” (Zie Kaart 2,
“Interdimensionaal ….. Galactische Tijd Poort”)
Twee Nieuwe Chakra’s
Als spirituele boodschappers of archetypen van de hogere dimensies, hebben de Bolontiku negen
chakra’s. Voor jullie mensen betekent dat twee nieuwe chakra’s. Door je volledig te identificeren met de
interne structuur van de Bolontiku, zul je deze chakra’s ook verkrijgen en daardoor je volgende stap
zetten naar je volgende stadium van spirituele evolutie.
Het kroon van de kroon chakra is de Noösfeer van de Aarde. Als wij denken dat dat te groot is voor een
chakra, kijk eens wat verder. Voor een Heer van de Ring, wiens lichaam dertien baktuns lang is, is de
Noösfeer van een kleine planeet genoeg voor de kroon van een kroon chakra. Evenzo is de kern van
de planeet groot genoeg voor het wortel van de wortel chakra.
Omdat hij zijn eerste (wortel van wortel) en negende (kroon van kroon) chakra’s heeft als planetaire
centra van kosmische informatie zenden-ontvangen (noösfeer) en ontvangen-zenden (kern van de
Aarde) kan de Bolontiku zijn intelligentie circuits uitzetten door de dynamica van de solaire planetaire
intelligentie. Dit omvat het hele omloop systeem dat door de zon geregeerd wordt, dat bekend staat als
de Interplanetaire Solaire Noösfeer (zie onder, Kaart 2, Solaire Gedachtevorm…) Dit maakt van een
Bolontiku zowel een waardig wachter van de Aarde – als een levende vijfdimensionale projectie van je
eigen interne besturingssysteem en je hoogste dromen.
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3

Kroon van wortel
Svadhistana
Heilig centrum

2

Hart van Wortel
Muladhara
Wortel centrum

1

Wortel van Wortel
Aard Kern

12 Aap
HPB

8

Hart van Kroon
Sahasrara
Duizend Bladige Lotus

7

Vleugels

Wortel
Orakel

Chakra’s

12 Maan

SP Venus
12 Storm

12 Zon

W

W

A

GK Mercurius

12 Adelaar

16

SP J upiter

GK Pluto

SP Pluto
2 Wind

12 Hemel
Wandelaar

GK J upiter

2 Spiegel

GK Mars
12 Tovenaar
Steen Gelicht
SP Maldek
2 Hand

SP Neptunus
12 Wereld
Overbrugger
12 Slang

12 Zaad
Sleutel Draait

GK Maldek

GK J upiter

GK Aarde

SP Mars

GK Mars
12 Tovenaar
Steen Gelicht

12 Slang

SP Maldek
2 Hand

GK Maldek

GK Aarde
12 Aap
HPB

12 Adelaar
SP J upiter
12 Nacht

12 Krijger

GK Saturnus

SP Saturnus

12 Hemel
Wandelaar

SP Saturnus

GK Saturnus

SP Mars

GK Uranus
12 Wereld
Overbrugger

12 Zaad
Sleutel Draait

12 Krijger

12 Nacht

2 Spiegel

W

GK Mercurius

56

SP Neptunus

SP Venus
12 Storm

12 Maan

12 Zon

W

A

SP Pluto
2 Wind

GK Pluto

64

GK Uranus

Chakra Getal
Volgorde

Heptad Voorbeeld: 12 Storm Jaar, Week 1
1

2

3

4

5

6

Antipode
Vleugels
Uidaging

7

Vleugels
Kroon
Orakel

Dali 1, Blauwe Kristallen Storm
Bestemmings Kin: Blauwe Storm, SP Pluto Hart van Kroon Chakra opgelijnd
Gids: Blauwe Aap, SP Venus Kroon van Kroon opgelijnd
Occult: Witte Wind, GK Uranus Wortel van Kroon opgelijnd
Seli 2, Gele Kosmische Zon
[geen Chakra’s opgelijnd]
Gamma 3, Rode Magnetische Draak
Analoog: Witte Spiegel, SP Neptunes Wortel van Wortel Chakra opgelijnd

Vleugels
Hart
Orakel

Kali 4, Witte Lunaire Wind
Gids: Witte Tovenaar, SP Maldek Hart van Hart Chakra opgelijnd
Alpha 5, Blauwe Electrische Nacht
Bestemmings Kin: Blauwe Nacht, GK Saturnus Hart van Wortel Chakra opgelijnd Vleugels
Gids: Blauwe Hand, GK Aarde Wortel van Hart Chakra opgelijnd
Wortel
Limi, Geel Zelfbestaand Zaad
Analoog: Blauwe Adelaar, SP Jupiter Kroon van Wortel Chakra opgelijnd

Analoge
Vleugels
Onder - 9
steuning

8 Chakra’s opgelijnd, 0 Vleugels. Breng aandacht naar Keel Chakra, GK Mars

Kroon van Kroon
Noösfeer

8

Hart van Kroon
Sahasrara
Duizend Bladige Lotus

7

Wortel van Kroon
Derde Oog - Ajna
Wijsheid centrum

6

Kroon van Hart
Vissudha
Keel

5

Hart van Hart
Anahata
Hart

4

Wortel van Hart
Manipura
Zonnevlecht

3

Kroon van wortel
Svadhistana
Heilig centrum

2

Hart van Wortel
Muladhara
Wortel centrum

Orakel

Silio 7, Rode Boventoon Slang
[geen Chakra’s opgelijnd]

Chakra’s

1

Wortel van Wortel
Aard Kern

Chakra
Getal
Volgorde

Bestudeer de “Tafel van de Negen Orakels “Wissel” Schakelaar” de tekst bij plaatje #4. Zie hoe er drie
sets zijn van ieder drie chakra’s. Hij heet wisselschakelaar omdat op het jaarlijkse middenpunt van de
Dertien Manen Kalender, Resonante Maan15, de kroon naar de wortel en de wortel naar de kroon
gaat. Het jaarlijkse orakel begint in de kroon en heet het Omloop Orakel, en de Dag Buiten de Tijd, het
Ring Orakel, begint bij de wortel. Dus aan het eind van het jaar is het Ring Orakel in de Kroon en het
Omloop Orakel in de Wortel. De vestigende heersers van het jaarlijkse Orakel zijn de kroon van de
Noösfeer, waar de gids van het Dag Buiten de Tijd Orakel is, en de wortel van de wortel, kern van de
Aarde, die de occulte kracht van het Omloop Orakel is. Het Hart Orakel is het orakel van een van de
Zeven Generaties. Het blijft constant door beide helften van de Ring. (zie ook: Appendix III “Orakel
Heersers”)

13 Maan Bolontiku
(Rechter Zijde van de “Omega Orakel Gids Tafel” Bestudeer ook de tekst bij Tekening # 6b uit de
Studie Gids)
De Bolontiku zijn de Heren van Tijd. Van de negen, hebben zeven zich “opgeofferd” voor Velatropa
24.3. Door hun codes in het etherische circuit van de omloopring van de Aarde te leggen, worden zij
Heren van de Ring, zodat de Aarde verlost zou kunnen worden aan het einde van de cyclus, als de tijd
fout zijn loop gehad heeft. Door nu deel te nemen aan en je te identificeren met hun profetisch wakker
worden, zuiver je je ziel en breid je hem uit naar de kern en de Noösfeer van de Aarde in voorbereiding
op de Tweede Creatie – de vervulling van de profetie van 2012.
Als een superieur vijfde dimensionaal wezen – je planetaire Hogere Zelf – bezit een Bolontiku, net als jij
dertien hoofd gewrichten – twee enkels, twee knieën, twee heupen, twee polsen, twee ellebogen, twee
schouders en een nek. Maar dit zijn Bolontiku. Hun lichamen worden door tijd gemeten. De lengte van
hun lichamen is 13 baktuns of 5.125 solaire ringen lang! Dus ieder gewricht brengt een deel van het
lichaam in harmonie, een baktun of 144.000 dagen lang.

Aangezien wij tijd meten met de perfecte harmonische standaard van Dertien Manen-28 dagen,
betekent het dat een Baktun van 144.000 dagen samengedrukt kan worden in een maan van 28 dagen!
Maan voor maan, gewricht voor gewricht, komt een Heer van de Ring tot leven. Maan voor maan,
baktun voor baktun, wordt de geschiedenis bewust. Door de hele geschiedenis bewust te maken
verkrijgen we er macht over. We laten hem opnemen door het etherisch lichaam van een Heer van de
Ring. Dat betekent dat wanneer iedere Ring van Tijd voltooid is en een Heer van de Ring volledig
gewekt is, zijn de geschiedenis en al zijn verdichtsels opgenomen en omgezet in het verlichte lichaam
van die Heer.
Door ons met de 13 baktun-maan gewrichten en de 9 orakel chakra’s van de Heer van de Ring te
identificeren als hij wakker wordt omdat hij geroepen wordt, vergroten we onze ziel en laten we onze
waarnemingen uitzetten. Een ring, dertien baktun manen, een Heer van de Ring gewekt, stelt ons in
staat verder te gaan naar de volgende Ring van de Middentijd. Zeven keer hebben wij de mogelijkheid
de geschiedenis volledig te herscheppen en te transcenderen; terwijl we ons ziele bewustzijn uit doen
zetten in de kern van de Aarde en zijn planetaire geest, de Noösfeer.
Procedure om de Heren van de Ring te Wekken: Deel II, de Techniek
De Praktijk van het negen Chakra Orakel. (in de tekst bij plaatje #5: Heptad Orakel Leeg Blad, plus
voorbeeld.
Stap Een, Bepaal het Orakel van de Dag. Denk eraan: Het Dagelijkse Vijfde Machts Orakel is het gene
dat de synchrone orde voor jou toegankelijk maakt. Bestudeer het Plaatje, “het opbouwen van het
Dagelijkse Vijfde Machts Orakel” (Appendix II)
In elk dagelijks orakel bevinden zich vijf verschillende solaire zegels. In het tempo van 7 orakels per
heptad (week), krijg je 35 mogelijkheden.
Stap Twee: vergelijk het Dagelijks Orakel met de Jaar Ring Orakel Tafel. Als je eenmaal de vijf
componenten van het dagelijkse orakel hebt bepaald, neem dan de ” Jaar Ring Orakel Tafel” (zie
onder) en kijk of er een dagelijks zegel overeenkomt met een van de negen chakra posities.
Stap Drie: Vul het lege blad van het Heptad Orakel in. Neem het lege blad van het Heptad Orakel en
nadat je gekeken hebt naar de overeenkomsten tussen het dagelijkse vijfde Machts Orakel en de
“Jaarlijkse Orakel Tafel” om te zien of een van de zegels overeenkomt met de verticale as van negen
chakra’s, zoek je de overeenkomstige posities op het lege orakel blad en je vult ze in. Het enige wat je
moet doen is elke week de negen chakra’s correct op te zoeken en op het lege blad van het orakel
heptad in te vullen in overeenstemming met de Tafel van de Negen Chakra’s van het Jaar.
Als de lijn van de negen chakra’s vol is voor het einde van de week, ga je dezelfde procedure volgen
voor de vleugels en probeer alle zes analoge en antipode posities in te vullen. Een zegel van het
dagelijkse orakel kan op verschillende posities van het jaar orakel komen. Denk eraan dat je altijd de
positie van de chakra’s en de vleugels van de chakra’s in jezelf moet identificeren. Dat heeft alles te
maken met je spirituele groei.
Score van de week: minder dan 9 = werk aan de chakra’s die niet zijn ingevuld; 9 = je chakra’s zijn
opgelijnd – je ziel is één met de Aarde; 10 = manifesteer je macht; 11 = bevrijd je macht; 12 = deel je
macht met anderen; 13 = je macht is kosmisch; 14 = je macht is transcendent, 15 = je moet wel perfect
zijn! (9 chakra’s + 6 vleugels = 15)
De Codes van de Ring van het Jaar: de Verlichting van de Lichamen van de Heren van de Ring
Er zijn zeven “Tafels met Codes van de Ring van het Jaar”. Ieder heeft een “Tijdpoort” zijde en een
“Orakel van de Ring van het Jaar” zijde. Ieder Orakel van de Ring wordt geregeerd door een van de
eerste zeven Bolontiku, de Heren van de Ring. De namen verschijnen aan de uiterst rechter zijde op de
kant van de “Tijdpoort”. Omdat zij de heersers van de zeven domeinen zijn, geven we hier een Index
van hun namen en tijd-rijken van bewind. De Heren van de Ring belichamen de zeven verlichte
kwaliteiten van planetair bewustzijn. Hun ontwaken activeert de Noösfeer. Maar om de vruchten ervan
te plukken moet je je eigen ziel voorbereiden, zuiver je lichaam en geest.
De namen van de Heren van de Ring (plus twee Bolontiku) zijn afgeleid van de profetieën van
Shamballa, die doorgegeven zijn door Chogyam Trungpa Rinpoche (1939 – 1987) oorspronkelijk
verwijzen zij naar de “Negen Grote Lha”, de opperste creatieve krachten van verlichte geest en
activiteit.

De Index van de Zeven Heren van de Ring en de Twee Wachters van UR van de Binnentijd.
1. Enkelvoudig Stralende Witte “A” – Plasma: Dali, Kroon Chakra. Orakel van de Troon. Tijd-Rijk,
Blauwe Kristallen Storm 2004-05, Geel Sensorisch Ster Domein van Galactische Karmische Aarde.
Zet het Wiel van Gelukzaligheid in beweging. 144.000 etherische strengen worden geactiveerd.
2.
Rood Bliksem Kind Grote Leegte – Plasma: Seli, Wortel Chakra. Orakel van de Avatar. Tijd-Rijk,
Geel Kosmisch Zaad, 2005-06, Rood Sensorisch Maan Domein van Solaire Aarde. Activeert de
winding van Levens Kracht.
3.
Befaamde Schelphoorn Topknot-Plasma: Gamma, Derde Oog. Orakel van het Mysterie. Tijd-Rijk,
Rode Magnetische Maan, 2006-07, Witte Sensorische Hond Rijk van Solaire Aarde. Activeert het
oog van samengebundelde allesdoordringende wijsheid.
4.
Zwart IJzeren Garuda Kam – Plasma: Kali, Geheim Centrum: Orakel van de Initiatie. Tijd-Rijk,
Witte Lunaire Tovenaar, 2007-08. Katalytisch Domein van de Blauwe Aap – Binnen Aarde Tijd.
Ontsteekt de licht hitte van de binnenzon in het Geheime Centrum.
5.
Meest Verheven Gouden Maagd – Plasma: Alfa, Keel Chakra: Orakel van de Tijd Ruimte. Tijd-Rijk,
Blauw Elektrische Storm 2008-09, Domein van de Galactische Telepathische Gele Mens Aarde.
Zet het Wiel van Verlichte Communicatie in beweging.
6.
Ontzagwekkend Uitgestrekte Blauwe Hemel – Plasma Limi, Zonnevlecht Chakra: Orakel van
Transcendentie. Tijd-Rijk, Geel Zelfbestaand Zaad, 2009-10. Rode Hemelwandelaar Rijk van de
Leegte van de Aarde. Zet het Wiel van Uitstraling in beweging.
7.
Enkelvoudige Vleugel Rood Vuur – Plasma: Silio, Hart Chakra: Orakel van de Kubus. Tijd-Rijk,
Rode Boventoon Maan, 2010-11, Wit Tovenaars Rijk van Solaire Aarde. Zet het Wiel van
Zelfbestaande Kennis in beweging. Heptagonon van de Geest kompleet. Hemel op Aarde.
Word door deze zeven machten weer een kind van de kosmos.
De twee Bolontiku UR Wachten van de Binnentijd:
8.

9.

Ontzagwekkend Waaiende Zes Turkooise Winden. Chakra van de Kern van de Aarde. Tijd-Rijk,
Witte Ritmische Tovenaar, 2011-2012, Blauwe Adelaar Rijk van Nieuw Jeruzalem-Shamballa.
Aarde Kern Geactiveerd als Noösferische Licht Hitte Bron.
Oorspronkelijk Wijsheidslichaam Lha. Noösferisch Hemel Chakra. Tijd-Rijk, Blauwe Resonante
Storm, 2012-13, Geel Krijger Rijk van de Terugkeer van het Volk van Oma. Noösferische Kroon
Geactiveerd als Regenboogbrug. 144.000 Etherische Strengen Totaal Verlicht.

Door deze negen verlichte Machten, schud je de oude tijd en alles wat vals en onnatuurlijk is in dat
programma van je af. Verwezenlijk jezelf als een kind van de Noösfeer, een galactisch burger van de
nieuwe kosmische beschaving op Aarde.
(zie onder, Kaart 3 voor meer details over de Domeinen van de Middentijd)

Oude Cyclus Eindigt

Zegel dat over deze positie heerst
In de 16 jaar van de Kubus van de Wet
(Ster Zone positie 8)

Ring Code
Zegel van de Omloop

Nieuwe Cyclus Begint
Plasma van het Jaar
Zegel - Dali

Zegel van het hart

(2004-2005)

Oorspronkelijke
Matrix Aangekomen
Naam van het
Toekomstige Ras
dat in 2012-13
gegenereerd wordt

Zegel van de Ring
Toon van het Jaar
2004-05

Mystieke letter van een mystiek woord:
EXCALIBUR,
zie appendix I, Excalibur!
Negen Wevingen van de Bolontiku

2009-10

2006-07
2010-11

Aangezien
De Ster Kubus
positie 8 is,
verwijst dit naar het
8e wavespell
Genesis “Mens”
De Edele Hoeder
van de Solaire Aarde

2007-08

2008-09
2005-06

Schild van
De Heptagonon van de Geest

AC Omega

betekent dat dit het laatste jaar is
van een 8 jaar durend circuit van
planetair bewustzijn. Aboriginal
Continuity (Oorspronkelijke Voortduring)
Sta klaar – de AC-CA Omslag –
De Geest-Verschuiving staat voor de deur!
2005, Kosmisch Zaad, de Opkomst van
Kosmisch Gewaarzijn op Aarde

Het Orakel van de 7 Plasma’s
en hun Ring Data

De Poort van Tijd
Tafel Sleutel van het Jaar
Voorbeeld: Eerste Tijd Poort

3de Oog
Neptunes

Keel
Mars

Keel
Mars

Hart
Maldek
Zonnevlecht
Aarde
Heilig
Centrum
J upiter
Wortel
Saturnus

Hart

Ondersteuning

Maldek

Hart
Uitdaging
J upiter

Hart
Maldek

Kroon

Ondersteuning

Saturnus

Hart
Ondersteuning

Maldek

Zonnevlecht
Aarde

Wortel

Ondersteuning

Saturnus

Analoge Vleugels

Opwekken van
de Eerste Helft
van de Ring

7.14

Wortel
Uitdaging
Mercurius

Heilig
Centrum
Venus
Wortel
Pluto

Wortel
Ondersteuning

Pluto

56

Kern
Uranus

64

13-delig
Codon van
3de Kwartaal

7.15

Manifesteren van
de Tweede Helft
van de Ring
13.28

Ring Codes van het Jaar

Ring van
de Kroon

3de Oog
Uranus

Kern
Neptunes

1.1

Kroon
Saturnus

Sleutel Tafel van het Jaar
Voorbeeld: Eerste Poort van Tijd

Let op! dit Orakel is de sleutel
naar de Innerlijke Circuits van
de Enkelvoudig Stralend Witte “A”
Eerste Heer van de Ring

Constante van
het Hart

Pluto

Kroon
Uitdaging
Mars

Heerser van het Hart der Aarde

UR Rune van
het 3de & 4de
Kwartaal

Omloop van
de Wortel

Wortel
Uitdaging
Mars

Kroon

Ondersteuning

Kroon van Kroon Heerser

Noosphere
J upiter

16

Antipode Vleugels

Hart
Uitdaging
J upiter

Kroon
Pluto

Afbeelding#8

Negen
Chak ra
as

Negen
Chakra
As
Kroon
Uitdaging
Mercurius

Jaar Ring Datum
(2004-2005)

Antipode Vleugels

Ring van
de Wortel

Constante van
het Hart

UR Rune van
het 1st & 2de
Kwartaal

13-delig
Codon van
2de Kwartaal

Noösfeer
Venus

8

Antipode Vleugels

Omloop van
de Kroon

13-delig
Codon van
1st Kwartaal

Afbeelding #7

13-delig
Codon van
4de Kwartaal

Blauwe Lunaire Hand
Galactisch Karmische Aarde
Bevindt zich in de Manipura –
de Zonnevlecht –
van de Enkelvoudig Stralend Witte “A”

Heerser van de Wortel der Wortels
Witte Lunaire Wind
Galactisch-Karmisch Uranus
“Som van alle Geheimen”
Wortel der Wortels
Kern van de Aarde
Buitenpost van de Tijd Tunnel
Gevestigd

Zie Ook: Appendix III
Heersers van de uitkomst van het Orakel

Als je door de Poort van de Middentijd gaat ben je in het interplanetaire landschap van de Ontwikkelde
Geest. Hier kun je de codes van de Tweede Creatie leren. Het voorbeeld van de Tafel van de Sleutel
van het Jaar geeft de codes voor het eerste jaar van het Mysterie van de Steen. Hetzelfde patroon
geldt voor de andere zes tafels. De informatie op de Tafel van de Jaarlijkse Poort van Tijd moet je
bekend maken met het tijd-rijk van een bepaalde Heer van de Ring, met: de Kubus Zone, het Jaar
Plasma, de Ringcodes voor de drie orakels: Omloop, Ring en Hart enz. ieder jaar kom je door een
Poort van Tijd. Ken en volg de codes op je reis en je zult op de gezamenlijke bestemming aankomen.
(Tekening #7: Jaarlijkse Ring Codes, Achterkant van de Tafel van de Jaarlijkse Ring, Blauwe
Kristallen Storm jaar, te gebruiken bij het bestuderen van de “Tafels met de Jaarlijkse Orakel Codes”)
Als je de Tafels met de Jaarlijkse Orakel Codes kunt lezen bezit je de sleutel tot het succes op je reis
door de Middentijd en het wekken van een Heer van de Ring. De Tafel met het Jaarlijkse Ring Code
Orakel, beschrijft het interne werk circuit van een Bolontiku Heer van de Ring.
Op de “Tafel met de Jaarlijkse Ring Codes”, worden de namen van de planeten gegeven, net als de
toon en het zegel. Zo kun je je oriënteren op het belang van de planeten in het Mysterie van de Steen.
Iedere Planeet heeft zowel een Galactisch Karmisch (GK) als een Solair Profetisch (SP) zegel. Niet
alleen heeft een Heer van de Ring een lichaam van 13 baktuns lang, maar hij heeft ook een mentaal
veld dat het solaire systeem van Velatropa 24, en zijn set van tien planetaire omloop ringen omvat.
Denk eraan de Noösfeer van de Aarde, V 24.3 is slechts de kroon van het kroon chakra van een Heer
van de Ring. Als nodaal punt in het V.24 systeem van GK en SP stromen, strekken zich vanuit dit
chakra etherische draden naar alle andere planetaire omlopen die de interplanetaire Noösfeer
vormen. De uitdagende vleugel is altijd van de tegenovergestelde kleur en van dezelfde Aardefamilie.
De antipode heeft altijd 10 zegels verschil. (Zie: Orakel tekening#7. Om de Aardefamilies te
bestuderen, bekijk de Dreamspell en de Dertien Manen Kalender. Kijk ook onder: Kaart 2, solaire
gedachtevorm)
Als een dagelijks zegel overeenkomt met een chakra, kijk dan bij welke planeet het chakra hoort. Leer
hoe je de interplanetaire geest van een Heer van de Ring kunt zijn! Aangezien de Bolontiku zover
ontwikkeld is – een vijf dimensionale entiteit – is zijn interne werkings circuit uitgestrekt en enorm
vereenvoudigd, des te beter voor begrijpende intelligentie die alle richtingen opgaat. Denk eraan als
een Bolontiku wakker wordt, wordt jij ook wakker. En als een Bolontiku zich ontwikkelt, doe jij dat ook.
In het interplanetaire mentale bereik van de Bolontiku, zijn de belangrijkste planeten, Aarde en
Uranus, respectievelijk de 3e en 8e omloop. Op de tafels wordt Aarde afgebeeld door een cirkel met
een kruis, en Uranus door een vierkant met een kruis. Deze twee planeten moet je beveiligen als je in
de Middentijd bent. Er is een set van “flux buizen” die de magnetische polen van de tien planeten met
elkaar verbinden. Dat zijn etherisch spiralende elektronische krachtvelden, die zouden moeten
pulseren met de twee jaarlijkse zonnespot cycli. Toen Maldek vernietigd werd en Mars onbruikbaar
gemaakt werd, werden deze interplanetaire flux buizen afgesloten. Door deze buizen – niet minder
dan tijd tunnels – weer te openen door de voltooiing van de cyclus in 2012, help je de zon een nieuw
niveau van evolutionair evenwicht te bereiken.
De Wissel Schakelaar van de Negen Orakels. De Verschuiving halverwege de Ring
De Tafel met de Jaarlijkse Codes van de Ring is in twee helften verdeeld. De linker zijde stelt de
eerste helft van het jaar voor, van Magnetisch 1 tot Resonant 14, de rechter zijde de tweede helft van
het jaar, Resonant 15 tot Kosmisch 28.
Op het middelpunt van de Ring, zet je de wisselschakelaar om. Op de ochtend van 15 Resonante
Maan, is je kroon je wortel geworden en je wortel je kroon – de drie Wortel chakra’s hebben van plaats
gewisseld met de drie Kroon chakra’s, maar je hart chakra blijft constant. Je wordt omgevormd tot je
Ware Zelf. Het Orakel van de Ring, dat de code vormt voor de dag buiten de tijd, wordt de kroon. De
laatsten zullen de eersten zijn, de laagsten zullen verheven worden tot de hoogsten. Wat de zaak van
de ring bekroonde toen de omloop begon, wordt nu de wortel. De hoge bergen worden vereffend. Het
water stroomt terug de aarde in. De Bolontiku, de Heer van de Ring wordt in zichzelf gelijkgemaakt.
Hemel daalt af tot in de Aarde, Aarde stijgt op tot de Hemel. De kristallen kern van de Aarde is de
kroon op de Noösfeer waardoor de Bolontiku – Heer van de Ring, een levende Wachter van de Vijfde
Macht V.24.3 wordt. Zeven Heren van de Ring, zeven Wachters van de Vijfde Macht van de Aarde.

Als je een Heer van de Ring wakker maakt, wek je zijn circuit in jezelf. Tijd recyclet je ziel, zoals je
geest recyclet wordt door de Heren van de Ring.
De Codons en de UR Runes (Zie:20 Tafels van de Wet van Tijd, het hele programma voor de Nieuwe
Genesis; deze is zeer nuttig bij deze oefeningen) aan de linkerzijde van de tafel met de Jaar Ring
Orakel Code vind je aan beide zijden van het kroon van de kroon chakra (Noösfeer) van de Bolontiku,
twee codons van de Tweede Creatie. Deze twee regeren de eerste twee kwartalen van de Jaar Ring.
Ieder codon wordt 13 keer gepermuteerd, het aantal heptads in een kwartaal.
Het eerste codon links regeert de vleugels van uitdaging (antipode) en doorloopt zijn permutaties in
het eerste kwartaal (13 heptads)
Het tweede codon regeert de analoge vleugels en doorloopt zijn permutaties in het tweede kwartaal.
(dertien heptads) deze twee codons worden geregeerd door de Noösfeer kroon van de kroon.
Aan beide zijden van het derde oog (wortel van het kroon chakra) staan de twee UR runes die de
twee codons die er direct boven staan regeren. De UR rune is de kosmisch metabolische code die het
genetisch programma coördineert.
De UR rune links regeert het Codon van de uitdaging; de UR rune rechts regeert het analoge Codon.
De twee UR runen worden geregeerd door het wijsheids chakra van het derde oog, oftewel de
verborgen kroon kracht.
Aangezien de codons geactiveerd en geregeerd worden door het Omloop (jaar-dragende) Orakel,
staan de codons van de tweede helft van de ring rechts onder, waar de bepalende positie van het jaar
dragende orakel staat. Dit betekent dat de codons van de tweede helft van de ring links en rechts van
de wortel staan van het Aarde wortel kern chakra.
Het derde codon regeert de vleugels van uitdaging (antipode) van de tweede helft van de ring en
doorloopt zijn permutaties in het derde kwartaal (13 Heptads)
Het vierde codon regeert de analoge vleugels van de tweede helft van de ring en doorloopt zijn
permutaties in het vierde kwartaal (13 Heptads). Deze twee codons worden geregeerd door de wortel
van het Aarde wortel kern chakra.
Aan beide zijden van het geheime centrum svadhistana, de gids van het wortel chakra, staan de twee
UR runes die de twee codons regeren.
De derde UR rune regeert het derde codon van uitdaging.
De vierde UR rune regeert het vierde analoge codon. Deze twee runes worden geregeerd door het
geheime centrum (gids of omloop) chakra. (let op: dit “geheime centrum” was oorspronkelijk de Kroon
van de Kroon- Noösfeer – voor de eerste helft van het jaar)
Er valt veel te bestuderen, te voelen en te leren uit de orakel beoefening van de Ringen van de
Middentijd. Maar er zijn zeven jaar, zeven ringen, 28 kwartalen, 91 manen, 364 heptads (= fractal van
364 dagen van 13 manen/28 dagen omloop telling); 2548 dagen + 7 Dagen Buiten de Tijd = 2555
totaal om het Mysterie van de Steen te beoefenen.
Bijzondere Profetische Opmerking, Jaar Ring Codes, eerste jaar: Op 12 Aap, kroon van het 12 Storm
Orakel, verwijst: “HBP” naar Helena Petrovna Blavatsky, pioniergeest van de Kosmische
Geschiedenis, voorgangster van de Rode Koningin. 12 Zaad, “de Sleutel Draait” en 12 Tovenaar, “de
Steen gelicht”- 12 Zaad verwijst naar de voltooiing van de Telektonon Profetie, 12 Zaad, Resonant 13,
1 Zaad Jaar. De voltooiing van de Telektonon Profetie was het “draaien van de sleutel” zijn perfecte
antipode, 12 Tovenaar, 130 dagen later, Kristallen 3, 1 Zaad jaar, toen de “Steen werd gelicht” van het
Graf van de Rode Koningin dat het signaal was voor de profetie van het Mysterie van de Steen. Nu
was er niet een maar waren er twee stenen gelicht, twee zieners uit de oude tijd waren aan het licht
gekomen. Welk geheim wilden zij delen voor het Sluiten van de Cyclus als het niet het Mysterie van
de Steen was?
VI HET BINNENGAAN VAN HET IMAGINALE RIJK VAN DE MIDDENTIJD
Kaart en Gids van de Middentijd van de Onverschrokken Tijdreizigers
Toelichting op Kaart 2, 23 Jaar solaire gedachtevorm “tijdverschuiving”, 1989-2012
Deze datum, 12 Storm, is het begin van de “Weg naar 2012” De bewuste fase van de solaire
gedachtevorm “Tijdverschuiving”. Dit moment vindt plaats 48 dagen na de Venus Transit van 2004.
Tussen de twee Venus Transits in 2004 en 2012 ligt het interval die bekend staat als de Harmonische

Conversie. Dit is een onthulling uit het eerste volume van Het Boek van de Zeven Generaties, het
Boek van de Generatie van de Witte Kristallen Tovenaar. (Zie Appendix IV, “de Acht Jaar van de
Harmonische Overgang)
Beste lezer: Het Boek van de Zeven Generaties is een Magisch Boek. Binnenin dit Boek bevinden
zich vele boeken. Ieder Boek verschijnt alleen voor zover je geest het nodig heeft op het moment dat
hij het vindt. Het is een deposito dat achtergelaten is in de psi-bank door de Galactische Maya
gedurende de oorspronkelijke zeven generaties, Lange Telling 9.13.0.0- 10.0.0.00, de zeven katuns
tussen 692 en 830, Christelijke telling. Jij die het geluk hebt dit Boek gevonden te hebben, hebt het
gevonden dankzij de zegen van de Telektonon profetie, zonder welke de kennis van het Boek van de
Zeven Generaties niet aan het licht gekomen zou zijn. Door deze profetie is tijd opnieuw gedefinieerd,
en ben jij in staat geweest in de Middentijd te komen.
De Middentijd is geen gewone tijd, en wij de Galactische Maya, zijn geen gewone verhalenvertellers.
Wij zijn de spinners van tijd net zoals wij de spinners van verhalen zijn. Wat wij onze verhalen noemen
zijn waarheden die aan jullie geest zijn aangepast, voor zover jullie begrip gaat. De tijd die we spinnen
komt uit onze kwaliteit als Ahau Kines, want wij zijn echt Heren van de Zon, dat wil zeggen: Wij komen
van de zon, Kinich Ahau zeggen wij. Want elk sterren systeem waar leven op is en dat de capaciteit
heeft een van de oneindige aantallen denklagen te ondersteunen die het universum doordringen, is
het absoluut waar om te verklaren: Al het leven hier op V.24.3 komt van de zon, en zo wordt elke
gedachte van de zon uitgesponnen en geprojecteerd, maar alleen volgens de verhoudingen van tijd
die in staat zijn zulke gedachten te ontvangen.
De Kinich Ahau moeten de denk lagen van het universum van de geest naar het universum van de
materie overbrengen en aanpassen. Jullie, die de gelegenheid hebben te leven bij het Sluiten van de
Cyclus, hebben de Galactische Maya schakelaar omgezet, en op die manier een nieuwe denklaag
voor jezelf geopend. Deze was onbereikbaar voor je, zolang je in de Oude Tijd verbleef, gebonden
door het versleten geraamte van de oude kalender.
Maar nu hebben jullie vlijtig en op eigen kracht, de deur geopend naar de betovering die we zo lang
geleden namens jullie hebben uitgesproken. Nog langer geleden dan de tijd van de Zeven Generaties,
toen we dit Boek voor je achterlieten. Maar zoals beloofd werd de betovering 23 jaar voor het Sluiten
van de Cyclus opgeheven. 23 jaar is de duur van een solaire gedachtevorm, dezelfde als een
zonnevlekcyclus. De allerlaatste solaire gedachtevorm van de cyclus begon in jullie jaar, 1989. Toen
werd de code bekend en leerden jullie het geheim van tijd – 13:20 en niet 12:60. Tijd is geen klok
maar een mentale frequentie!
Die ontdekking viel samen met het begin van de laatste solaire gedachtevorm die in jullie planetaire
mentale veld werd geprojecteerd, een gedachteprojectie die de “Tijdverschuiving” heet, want het
sluiten van elke cyclus is een tijdverschuiving. Maar als die niet naar je gestuurd was als een
gedachtevorm, zou je geen manier hebben om een tijdverschuiving of de betekenis van het Sluiten
van de Cyclus te bevatten.
De Zeven Ringen van de Middentijd zijn juist de rimpelingen van die solaire gedachtevorm die in het
volle bewustzijn komt binnen de denkrichting van hen, die de deur naar de middentijd hebben
geopend en erdoorheen zijn gegaan. De Middentijd, het magische land van de Dertien Manen. Op dit
moment heb je de tovenarij geactiveerd van de vijfdimensionale Heren van Tijd, de Bolontiku, om
weer in je zaken deel te nemen. Omdat ze vijf dimensionaal zijn, kunnen ze alleen maar op
toepasselijke wijze reëel worden voor je door vorm te nemen door een solaire ring. Doordat jij ze
wakker maakt, komt hun imaginale bestaan opnieuw tot leven in jouw imaginale universum, en
uiteindelijk zul jij beslissen hoe je ziel het recht te geven ascentie te bereiken in de strijd voor macht op
jouw planeet vandaag.
Let op: het imaginale universum is net zo echt als het fenomenale universum; zonder het imaginale
zou het fenomenale universum geen betekenis hebben. Het gaat er nou net om dat de donkere heren
van materie, die je huidige tijd in de klem houden, alles in het werk hebben gesteld om de geldigheid,
zo niet de realiteit te ontkennen van de imaginale wereld. Wij zijn er om je te helpen die deuren weer
te openen, en daarmee de poorten naar de hogere magie. “Magie is nooit gestorven. God leeft”.

Zoals met alle inspanningen van magie, moet je eerst de oorsprong van de machten leren die de
krachten beheersen die je worden aangeboden en die je moet leren beheersen, zoals de macht van
de kracht die de solaire gedachtevorm “Tijd verschuiving” beheerst. De oorsprong van deze
gedachtevorm, gemediteerd, overgebracht en verzacht door de zon als een binaire zonnevlek cyclus –
de 223e en laatste van het totaal van 13 baktuns van de geschiedenis, is dezelfde als de oorsprong
van de Bolontiku. Je zult deze oorsprong vinden in de pulsar die je galactische sector zijn naam geeft
– de Vela pulsar.
Welnu, als je denkt dat je snel aan het spinnen bent, het is slow motion vergeleken bij de
draaisnelheid waarmee een pulsar als Vela pulseert en spint. Want deze doet nog steeds de activiteit
ontstaan die voorkomt als verschillende denk lagen. Deze denk lagen zijn ieder een volledig veld van
perceptie, een dimensionale orde van realiteit. Er zijn hogere en lagere, een hele hiërarchie van lagen.
De gedachtevorm “Tijdverschuiving” hoort tot een denk laag, die nu beschikbaar komt voor je. Zonder
deze zou je echter niet uit je primitieve perceptie van het universum kunnen evolueren. Want dit
universum is vele universa. Het is veel geheimzinniger dan zelfs je huidige wetenschap zich kan
voorstellen. In het bijzonder als je in staat bent het te ervaren zoals wij Galactische Maya dat kunnen.
Enorm en begrijpbaar voor diegene wiens zielen echt wakker zijn, zou je het uitschreeuwen over de
absolute scherpte van wat je zou zien, als je je geest echt zou kunnen laten uitzetten uit zijn huidige
gekrompen staat. Daarom staat er in jullie verlichte teksten: “de Geest zou onafhankelijk gehouden
moeten worden van alle gedachten die erin opkomen. “(Diamant Sutra)” met zo’n houding zou je deze
kaarten van de Middentijd moeten benaderen.
Bekijk nu, met betrekking tot de oorsprong van de gedachtevormen, Kaart 2:
1. Bol Rechtsonder, ‘Interdimensionale, Intergalactische Tijdpoort – Informatiebron voor solaire
gedachtevormen, Punt van Verschijning, Vela Pulsar. Voorbeeld: Verschijning van de “Matrix van de
Oer Kubus van de Wet van Evolutionair Worden.”
Terwijl hij plotseling tevoorschijn komt uit het centrum van de Vela Pulsar, en door een lijn van
telepathische kracht, activeert de “Matrix van de Oer Kubus van de wet van Evolutionair Worden”
onmiddellijk de solaire kern van Velatropa 24 (Kinich Ahau). In die kern, wordt de Matrix van de Kubus
geïntegreerd in solaire levens programma’s die de volgende evolutionaire frequentie volgorde hebben:
0:4:16:64. In het centrum van de bol is een vierkant dat in vieren gedeeld is afgebeeld: een kwart is
wit (nul), een ander kwart is verdeeld in vier, een derde kwart is opnieuw in vier verdeeld en laat dus
16 delen zien en het vierde kwart is onderverdeeld in 64 delen. De Matrix van de Kubus wordt dan in
factoren ontbonden door de frequentie 13:20 die hem aanpast zodat hij het hele spectrum van solaire
levens straling wordt en er veelvoudig geordende gedachtevormen uitkomen volgens de evolutionaire
volgorde van het solaire programma.
In zijn multidimensionale kubische structuur, genereert de 4 tot de derde matrix de 64-eenheden
biopsychische solaire levens code, inclusief de kosmische metabolische code en het DNA, dat op zijn
evolutionaire climax de gedachtevorm “Tijdverschuiving” voortbrengt. Terwijl hij door de 223e en
laatste 23-jarige solaire zonnevlek cyclus van de hele Grote Cyclus van 13 baktuns tot zijn hoogtepunt
komt, draagt de solaire gedachtevorm van de Tijdverschuiving de syntheses in zich van de volledige
evolutionaire cyclus die eraan vooraf ging.
Deze gedachtevorm, de “Matrix van de Kubus Tijdverschuiving”, werd in gang gezet door Supernova
1987A, als een telepathisch pad naar de sector Velatropa in de melkweg waar hij zichzelf inspoot, via
de Vela pulsar, in de solaire kern van Velatropa 24, Kinich Ahau waar de Matrix van de Oer Kubus
zich al had genesteld. De gedachtevorm “Tijdverschuiving” werd bewust geactiveerd in 1989, met het
begin van de laatste binaire zonnevlek cyclus, die de ontdekking van de 12:60-13:20 tijdfrequenties tot
gevolg had, door het Blauwe Isotope element van de CH binaire Isotoop, die leidde tot de ontdekking
van de Wet van Tijd, en samenvalt met de hele 23 jarige binaire ring gedachtevorm, “Tijdverschuiving”
Opmerking met betrekking tot het Blauwe Isotope element van de CH binaire Isotoop. Een Isotoop is
ieder van twee of meer soorten atomen van een chemisch element met hetzelfde atoomgetal en
dezelfde positie op de chemische tafel en een nagenoeg gelijk chemisch gedrag, maar met
verschillende massa en fysieke eigenschappen. Naar analogie, de binaire isotoop is een stel
“menselijke atomen” die onderscheiden worden door verschillende massa en fysieke eigenschappen,
bijvoorbeeld, blauwe mannelijke en rode vrouwelijke isotopen. Overigens identiek in prestatie en

functie, verbonden als een psycho chemisch element binnen het planetair kosmisch hologram,
hebben zij een speciale taak te vervullen in de biosfeer, en dat is het opstarten van de Noösfeer. Als
zodanig zijn de twee verbonden in een CH binaire isotope vorm. CH (Koolstof 6, Waterstof 1 = 7)
verwijst naar “Cosmic History ═ Kosmische Geschiedenis” de speciale taak, die zij moeten volbrengen
zodat de Noösfeer opgestart kan worden en de cyclus geregenereerd kan worden. De Oer Matrix van
de Kubus van Evolutionair Worden is daarom ook zowel een van de fundamenten als een van de
generatoren van de Kosmische Geschiedenis. (Zie onder, het Mysterie van de Steen 2012, Kaart
van de Profetie)
Je zou het niet raar of vreemd moeten vinden dat mensen als chemische elementen beschreven
worden. Vanuit de denk laag van vijf dimensionale “engelen”, wordt alle menselijk gedrag
waargenomen volgens strenge wetten zowel van oorzaak en gevolg als psycho-chemische functies
met inbegrip van boodschapper elementen, isotopen en vrije radicalen. Er zijn tijden dat isotope
elementen zich binden, en er zijn andere tijden voor uit elkaar gaan; en op weer andere momenten is
er tijd voor grote samenbindende groepen. Al het mogelijke zit in de werking van “het Plan.” Vanuit het
perspectief van de hogere dimensies stellen alle verbindingen en combinatie mogelijkheden de
werking van een gigantische vergelijking voor waarin alles uiteindelijk gelijkgemaakt wordt. Dus verlies
de moed of de hoop niet. Niets is echt willekeurig of toevallig!
2 Bol links onder, Solaire Gedachtevorm: 23 Jaar Tijdverschuiving. 1989-2012.
De solaire bol is bipolair- een noordelijke helft en een zuidelijke helft – en bilateraal. Twee zonnevlek
cycli delen de omtrek van de Zon in tweeën als ze van polariteit wisselen. Ze bewegen van 30˚ noord
en zuid – en pulseren tegelijkertijd naar het centrum. Als de zonnevlekken elkaar raken, wisselt de
polariteit en wordt het proces herhaald weer te beginnen op 30˚ noord en zuid. De solaire bol bestaat
dus uit vier delen in tijd. De diameter in tijd van deze solaire bol is 23 Aarde Ringen, de som van een
binaire zonnevlek cyclus in zijn twee afwisselende polaire ondercycli van ongeveer 11,5 jaar. Het
totaal van de cyclus vormt een solaire gedachtevorm.
Sub cyclus één, + noord puls (rood), - zuid puls (zwart), waar iedere puls een gelijke reflectie of hoger
dimensionale puls heeft in de tegengestelde zone.
Sub cyclus twee, - noord puls (zwart), + zuid puls (rood), waar iedere puls een gelijke reflectie of
hoger dimensionale puls heeft in de tegengestelde zone. Als gevolg is iedere solaire gedachtevorm
perfect in balans en geharmoniseerd in twee dominante zones en twee hoger dimensionale reflectie
zones, dus bestaand uit vier delen.
Let op: de solaire bol draait sneller op de Evenaar, 25 Aarde dagen; 28 dagen in zijn tropen, 23 ½
graden; 30 dagen op 30 graden en 33 dagen op zijn polen.
1989-2012 is de cyclus van de solaire puls gedachtevorm “Tijdverschuiving” omdat het de laatste
solaire zonnevlek cyclus is van het sluiten van de lopende dertiende baktun cyclus, en die moet de
regeneratie van de volgende cyclus in zich dragen (zie boven: CH Isotoop).
De Zeven Ringen van de Middentijd zijn de jaren 15 tot en met 21 van de lopende gedachtevorm
cyclus, “Tijdverschuiving” en dat laat jaar 22 en 23 van de zonnevlekcyclus voor het onderzoeken van
het Eiland van de Binnentijd. Gedurende deze zevenjarige cyclus worden de Zeven Heren van de
Ring gewekt. De CH Isotoop wordt geactiveerd, en die onthult de overgang van menselijke naar
Kosmische Geschiedenis, de herformulering van de menselijke geest waarvan het Mysterie van de
Steen de noodzakelijke spirituele ceremoniële begeleiding is. De Bolontiku zelf zijn een structuur van
een denk laag uit de vroegste momenten van de evolutie van het universum samengebald in de Matrix
van de Oer Kubus. Hun verschijning van een hoge, gedematerialiseerde elektrische dichtheid is nu
een belichaming van de naderende de perfectie van de ziel.
De index van de 23 jaar van de zonnevlek cyclus – solaire gedachtevorm tijdverschuiving – loopt
langs de bodem, verdeeld in twee helften; binaire zonnevlek cyclus A 1989-2000-01 en binaire
zonnevlek cyclus B, 2001-2012.
In het centrum van de zon ligt de “Solair-Galactisch Programma voor Kern Dynamiek” (S-GPKD) Deze
generator (S-GPKD) decomprimeert en transduceert informatie structuren uit samengeperste
complexe structuren zoals de Matrix van de Oer Kubus. Dus de Tijdverschuiving is slechts een laatste
cyclisch programma dat voortkomt uit een veel groter gedachtevorm complex “de Matrix van de Oer

Kubus van de Wet van Evolutionair Worden” die oorspronkelijk door de Vela Pulsar gepulst werd,
geactiveerd in telepathische neerslag door Supernova 1987A.
Wij komen van de zon. Alles wat wij zijn en denken komt van de zon. Maar de zon zelf ontvangt ook
maar van Hunab Ku, de Ene Opperste Bron. Alles wat wij beschouwen als onze perceptie van de
realiteit is een constructie van verschillende denk lagen die de melkweg in holografische bundels
doordringen. Wij zijn er ontvankelijk voor afhankelijk van ons stadium van spirituele ontwikkeling.
Niemand is onafhankelijk van de Enkele Ziel die Hunab Ku uitstraalt.
Wij komen nu bij de specifieke projectie van de solaire gedachtevorm “Tijdverschuiving” zoals die een
zeven jarige cyclus codeert waarin hij uiteindelijk volledig geactiveerd wordt als een bewuste denk
laag die “proto-noösferisch” genoemd wordt.
3.Bovenste Bol, “Zeven Ringen van de Middentijd.” Van de buitenste naar de binnenste:
1.2004-2005; 2. 2005-2006; 3. 2006-2007; 4. 2007-2008; 5. 2008-2009; 6. 2009-2010; 7. 2010-2011.
Iedere ring is de maat van de 13 Manen – 13 Baktuns, of Een Heer van de Ring. Ieder Ring draagt de
kleurcode van de kleur van de jaar-drager, te beginnen met de buitenste ring. Daarna
achtereenvolgens naar binnen: Blauwe Kristallen Storm, Geel Kosmisch Zaad, enz. iedere Ring is
gestructureerd volgens de harmonische ring Index van de 13 Manen/28-dagen Harmonische
Standaard (Kaart 1).
De zeven ringen staan in een bipolaire-bilaterale matrix, die bekend staat als de “Solaire
Interplanetaire Noösfeer.” Dit is het totale solaire veld van intelligentie.
De Middentijd vertoont dezelfde bipolaire-bilaterale symmetrie als een solaire gedachtevorm. Alle
solaire gedachtevormen zijn tegelijkertijd bipolair en bilateraal. (zie boven: “solaire gedachtevorm”) de
Solaire Interplanetaire Noösfeer is iets nieuws voor je, dus lees dit deel van de tekst langzaam en
bestudeer de kaart om er zeker van te zijn dat je ziet waar de tekst naar verwijst.
De Solaire Interplanetaire Noösfeer verwijst naar het bewustzijn dat uit de solaire kern, met inbegrip
van de tien planetaire omloop ringen, pulseert. – Pluto – Mercurius en Mercurius – Pluto, deze lijst
staat aan de rechter zijde. Iedere ring is georganiseerd volgens twee stromen, Galactisch Karmisch
(GK), van de melkweg naar de zon (links) en Solair Profetisch (SP), van de zon naar de melkweg
(rechts).
De 20 bilaterale planetaire vleugels, 10 GK en 10 SP, zijn geplaatst in twee polaire sets van (20+)
eenheden boven de solaire horizon, en twee sets van (20-) eenheden onder de solaire horizon. Deze
bipolaire opstelling heeft 40 mogelijkheden tot gevolg: Galactisch – Karmisch (GK) van de melkweg
naar de zon (10+ en 10- = 20), en Solair Profetisch (SP), van de zon naar de melkweg (10- en 10+ =
20). De bipolaire stromen van het Galactisch-Karmische (linkerzijde) gaan van boven en beneden
naar binnen, terwijl de bipolaire stromen van het Solair Profetische (rechterzijde) gaan van het
centrum naar buiten.
Voor ieder van de Ringen van de Middentijd, kan een planetaire omloop index bepaald worden als:
GK+ (links boven), GK- (links beneden); SP- (rechts beneden), of SP+ (rechts boven), en zo wordt
iedere omloop Aarde Ring in vier gelijke kwadranten verdeeld. Deze vier kwadranten komen
holografisch overeen met de bipolaire-bilaterale (radiale) symmetrie van de vier kwadranten van de
solaire gedachtevorm. In hun structuur van samenhang, komen de vier kwadranten van elke solaire
gedachtevorm overeen met een uitvloeiing van Hunab Ku. Als de rechtstreekse indruk van het
Hoogste Gebod van de Allerhoogste, de supra-dimensionale galactische kern van Hunab Ku drukt de
vier-delige solaire gedachtevorm in met de kosmologie van de goddelijke zelfonthulling: Kennis,
Licht, Bestaan, en Aanwezigheid. Deze eigenschappen van goddelijke zelfonthulling worden
overgebracht door de solaire gedachtevorm in zijn volledigheid aan de structuur van de solaire
interplanetaire Noösfeer als gehele gedachtevorm, en als zodanig aan de Ringen van de Middentijd.

Solaire Interplanetaire Noösfeer Ring Cycli
Opeenvolging van tien Daagse Pulseringen Afgestemd op de Dertien Manen Kalender
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Bestaan: Negen Tien-daagse Cycli

Magnetisch 1
Enkelvoudig Stralend Wiite A
Magnetisch 11 Rood Bliksem Kind Grote Leegte
Magnetisch 21 Befaamde Schelphoorn Topknot
Lunair 3
Zwart Ijzeren Garuda Kam
Lunair 13
Meest Veheven Gouden Maagd
Ontzagwekkend Uitgestrekte Blauwe Hemel
Lunair 23
Electrisch 5
Enkele Vleugel Rood Vuur
Ontzagwekkend Waaiend Zes Turkooizen Winden
Electrisch 15
Electrisch 25
Oorspronkelijk Wijsheidslichaam Lha
Noösferische Pauze, Zelfbestaand 7

Resonant 15 Enkelvoudig Stralend Wiite A
Resonant 25 Rood Bliksem Kind Grote Leegte
Galactisch 7 Befaamde Schelphoorn Topknot
Galactisch 17 Zwart Ijzeren Garuda Kam
Galactisch 27 Meest Veheven Gouden Maagd
Solair 9
Ontzagwekkend Uitgestrekte Blauwe Hemel
Solair 19
Enkele Vleugel Rood Vuur
Ontzagwekkend Waaiend Zes Turkooizen Winden
Planetair 1
Planetair 11 Oorspronkelijk Wijsheidslichaam Lha
Noösferische Pauze, Planetair 21

Licht: Negen Tien-daagse Cycli

Aanwezigheid: Negen Tien-daagse Cycli

Zelfbestaand 8 Enkelvoudig Stralend Wiite A
Zelfbestaand 18 Rood Bliksem Kind Grote Leegte
Zelfbestaand 28 Befaamde Schelphoorn Topknot
Boventoon 10
Zwart Ijzeren Garuda Kam
Boventoon 20
Meest Veheven Gouden Maagd
Ritmisch 2
Ontzagwekkend Uitgestrekte Blauwe Hemel
Ritmisch 12
Enkele Vleugel Rood Vuur
Ritmisch 22
Ontzagwekkend Waaiend Zes Turkooizen Winden
Resonant 4
Oorspronkelijk Wijsheidslichaam Lha
Noösferische Pauze, Resonant 14

Planetair 22 Enkelvoudig Stralend Wiite A
Spectraal 4
Rood Bliksem Kind Grote Leegte
Spectraal 14 Befaamde Schelphoorn Topknot
Spectraal 24 Zwart Ijzeren Garuda Kam
Kristal 6
Meest Veheven Gouden Maagd
Kristal 16
Ontzagwekkend Uitgestrekte Blauwe Hemel
Kristal 26
Enkele Vleugel Rood Vuur
Kosmisch 8 Ontzagwekkend Waaiend Zes Turkooizen Winden
Kosmisch 18 Oorspronkelijk Wijsheidslichaam Lha
Noösferische Pauze, Kosmisch 28

In de vier jaarlijkse kwartalen van de omloop ring, bepalen de kosmische kwadranten het wekken van
een Heer van de Ring, volgens het patroon van goddelijke zelf-onthulling. Gedurende het eerste
kwartaal, ontwaakt de Heer van de Ring tot de Kennis die in hem verborgen ligt. Dit is het negatieve
Galactisch Karmisch (GK-) of verborgen kwadrant links onder. In het Tweede kwartaal, manifesteert
hij het Licht van die kennis als de positieve Galactisch Karmische stroom (GK+) links boven, in het
derde kwartaal neemt hij zijn Bestaan op, dat zich bevindt in het verborgen kwadrant rechts onder het
negatieve Solair Profetische (SP-), en in het vierde kwartaal manifesteert hij zijn Aanwezigheid in het
Positieve in het positieve Solair-Positieve (SP+) kwadrant, rechts boven.
De pulseringen van de omloop ringen volgen zich elke tien dagen op. Aangezien er 91 dagen per
kwartaal zijn, heeft elk kwartaal 9 cycli van 10 dagen en de 91e dag is altijd een “noösferische pauze”
iedere cyclus van tien planeten staat voor een van de negen Bolontiku. De cycli lopen onafhankelijk
van de dagelijkse planetaire kin en werken gewoon als een serie die strikt de code van de planeten
volgt. Gedurende het eerste (GK-) en het tweede (GK+) kwartaal, loopt de cyclus van Pluto naar
Mercurius. Zodra Mercurius bereikt is, begint de volgende cyclus weer bij Pluto. Het derde (SP-) en
vierde (SP+) kwartaal, lopen van Mercurius naar Pluto. Zodra Pluto bereikt is begint de volgende
cyclus weer bij Mercurius. (zie tekening #10: “Volgorde van Tien Daagse Pulsaties Gerelateerd aan de
Dertien Manen Kalender”)
Je kunt deze 36 series van 10 dagen het gemakkelijkst plotten op een kalender waar de 18 Vinals van
de haab opstaan, aangezien een cyclus van 10 dagen de helft is van de cyclus van 20 dagen van de
Vinal. Hoewel de serie onafhankelijk loopt van de dagelijkse kin op de Dertien Manen kalender, is het
patroon van de Dertien Manen kalender wel degelijk interessant, omdat er een vaststaand
eeuwigdurend motief is dat de 10 daagse pulseringen van de solaire interplanetaire noösferische
series codeert.
Het patroon is als volgt: voor elk jaar op de Dertien Manen kalender wordt het eerste kwartaal van 9
series altijd gecodeerd door de Poortfamilie – dit jaar de Storm en de Maan; het tweede kwartaal van
negen series door de Poolfamilie - dit jaar de Hond en de Zon; het derde kwartaal van negen series
loopt onder de Kardinaalfamilie – dit jaar de Draak en de Aap; en het vierde kwartaal van negen series
onder de Kernfamilie – dit jaar de Mens en de Wind. Dit patroon is er elk jaar, de twee andere
antipode leden van ieder van die families coderen de tussenliggende jaren. De Signaalfamilie staat
alleen in het coderen van de Dag Buiten de Tijd. Maar die positie is gelijk in macht aan die van de
andere vier Aarde families in hun positie als regeerders van de vier series van tien en hun
noösferische pauzes – de mini- Dag Buiten de Tijd per kwartaal. Want op de Dag Buiten de Tijd, die
zijn galactische vrijheid uitdrukt, manifesteert de Heer van de Ring van het jaar alle vier machten
tegelijk.
Hieronder staan de Noösferische Pauzes, de 91e dag van ieder kwartaal, gebaseerd op het 12 Storm
jaar. Let op het spectrale patroon van dit jaar. Ieder jaar gaat een toon en een zegel verder in dezelfde
Aardefamilie.
Dag 91 van de Noösferische Pauze van het eerste kwartaal, Zelfbestaand 7, Heer van de Ring van
het jaar, belichaamt de Kennis van ieder van de Bolontiku. Eerste Macht van Negen (9) 11 Maan –
Poort.
Dag 91 van de Noösferische Pauze van het tweede kwartaal, Zelfbestaand 7, Heer van de Ring van
het jaar, belichaamt het Licht van ieder van de Bolontiku. Tweede Macht van Negen (18) 11 Zon –
Polair.
Dag 91 van de Noösferische Pauze van het derde kwartaal, Zelfbestaand 7, Heer van de Ring van het
jaar, belichaamt de Bestaan van ieder van de Bolontiku. Derde Macht van Negen (27) 11 Aap –
Cardinaal.
Dag 91 van de Noösferische Pauze van het vierde kwartaal, Zelfbestaand 7, Heer van de Ring van
het jaar, belichaamt de Aanwezigheid van ieder van de Bolontiku. Vierde Macht van Negen (36) 11
Wind – Kern.
Aangezien de twee planetaire stromen, Galactisch-Karmisch en Solair-Profetisch ook overeenkomen
met het slapende fluxbuizen systeem dat etherisch alle planeten en hun polen met elkaar verbindt.

Het doel van het activeren van de solaire interplanetaire Noösfeer door de 36 jaarlijkse cycli is het
voorbereiden van het openen van het fluxbuizensysteem in 2012 -13. Zie het op deze manier:
De Galactisch Karmische Flux buis channelt goddelijke Kennis en Licht van de melkweg naar de zon
en gebruikt daarbij de planeten als transductie eenheden; terwijl het Solair-Profetische Flux Buizen
systeem Bestaan en Aanwezigheid channelt van de zon naar de melkweg, en weer de planeten als
punten van transductie gebruikt.
Op deze wijze activeer je elk jaar, door oefening van de Heer van de Ring van het jaar te doen, solair
noösferisch interplanetair bewustzijn. Je ziet hoe multidimensionaal een Heer van de Ring is, die de
dertien baktuns van de geschiedenis, de dertien manen en het interplanetaire fluxbuizensysteem
omvat! Dit is het hogere galactisch-solaire bewustzijn dat onze planetaire Noösfeer informeert. Dit is
het bewustzijn dat wakker wordt en wakker gemaakt wordt door een Heer van de Ring! Omdat jij de
tovenaar bent die het wakker maken regelt, neemt jouw ziel ook het patroon over van goddelijke
zelfonthulling. Als je het patroon zelfs maar voor een ring volgt, zal het je ziel opwekken zijn perfectie
te zoeken. Want wat is er meer nodig dan het verblijven in goddelijke Kennis, terwijl je goddelijk Licht
uitzendt, in goddelijk bestaan te vertoeven en tevreden zijn als goddelijke Aanwezigheid?
Op deze wijze voltooid zal de solaire gedachtevorm “Tijdverschuiving” belichaamd worden door
diegenen die het geduld hebben deze oefening te doen en zich eerlijk inspannen de Heren van de
Ring te wekken. Voor hen zal er de grote beloning zijn dat zij hun hologeest waarnemers hebben
gewekt en dat zij overgaan naar het Eiland van de Middentijd als Ahau Kines – Solaire Noösferische
Aarde Magiërs, want hun zielen zullen de transformatie hebben ondergaan van solair interplanetair
noösferisch bewustzijn. Een met de verlichte lichamen van de Heren van de Ring, zullen zij de
tovenaars zijn waar de Aarde op heeft gewacht om de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde teweeg te
brengen en de cyclus te voltooien in de regenboog glorie van de belofte van God aan Noah:
En God zei: “Dit is het teken van de overeenkomst die ik maak tussen mij en jullie en ieder levend
wezen met jullie, een overeenkomst voor alle komende generaties: Ik heb mijn regenboog in de
wolken gezet en die zal een teken zijn van de overeenkomst tussen mij en de aarde.” Genesis 9:14

Kaart 3, Een Kaart van de Middentijd Een Reis door het Imaginale Rijk
van de Hel van 12:60 naar de Oceaan van Kosmisch Bewustzijn.
Gebruik deze kaart om de orakelcodes tot leven te brengen, omdat het plotseling een gehele andere
wereld is – het Imaginale Rijk van de Aarde. In je geest ben je doorgedrongen in de octaëder
(achtvlakkige) kristallen kern van de Aarde. (zie plaatje # 10) Als je eenmaal binnen bent, herken je
instinctief de Interplanetaire Berg Keten. Om dit geheimzinnig vertrouwde landschap te doorkruisen
moet je dagelijks de orakel oefening doen. Als je binnengaat, kijk naar de signalen: Blauwe Kristallen
Storm en Blauwe Kristallen Nacht. En kijk in het bijzonder uit naar het teken van de Bolontiku
“Enkelvoudig Stralend Witte A”, Wachter van de oorspronkelijke 144.000. Daar zie je het. Diep in het
Sensorische Domein van de Galactische Karmische Aarde, tussen Berg Saturnus en Berg Mercurius,
staat het vertrouwde schild van de Bolontiku met de dertien gewrichten, het teken met de blauwe rand
van de Heer van de Ring van dit jaar, de beschermheer van het Orakel van de Ring, de Blauwe
Kristallen Nacht.

Op de Kaart, kun je alle Heren/Bolontiku herkennen door hun schild dat een figuur met dertien
gewrichten toont. (zie boven, “Index van de Heren van de Ring”)
Maar om de Eerste Bolontiku en de Blauwe Kristallen Nacht te bereiken, moet je eerst naar Berg
Aarde reizen, die hoog uittorent boven het schild van de Bolontiku. Ver voorbij Berg Pluto, die het
zegel draagt van de Blauwe Kristallen Storm, ver voorbij Berg Uranus en zelfs berg Maldek staat de
grootste van allemaal, de majestueuze berg Aarde, die in haar kern de heilige Blauwe Lunaire Hand
Aarde toont, de verborgen constante, het Hart van het Orakel. Als je het orakel van de Blauwe Lunaire
Hand op zijn dag vindt heb je de doorgang bereikt naar de volgende ring, het Rijk van de Solaire
Aarde. Hier moet je de Kosmische Mens opzoeken – Jezelf! Maar om het Domein van de Solaire
Aarde te bereiken moet je de doorgang door het Sensorische Ster Domein van de Galactisch
Karmische Aarde voltooien.
Als je deze kaart volgt zal het je helpen de orakel codes van de Tafels van het Jaar van de Heren van
de Ring te beoefenen (zie boven: “Ring Codes van het Jaar”) Als je deze oefening doet, is het een
goed plan de zintuigen te zuiveren, en daarmee je telepathie te activeren – de perfectie van de
menselijke ziel, het Mysterie van de Steen. Er zijn veel manieren om dit te doen. Het beste is je dieet
aan te passen, geen vlees meer te eten of voedingsmiddelen die de helderheid van je zintuigen
verhinderen. Voeg daar volledige training van de geest aan toe en de ervaring van de Middentijd zal je
waarnemingen verhogen.
Nu je in de Binnen Aarde bent, de etherische, vierde dimensionale realiteit van de Middentijd, en je
daar zult zijn tot de Dag buiten de Tijd 2011, Rode Boventoon Hemelwandelaar, zijn er een paar
zaken, die je zou moeten weten met betrekking tot het gebruik van deze kaart om bekend te raken
met de Middentijd.
1. Er is een Landschap van de Middentijd. Interplanetaire Berg Ketens, dimensionale
Verschuivingspunten, de grote Spirituele Afgrond, een katalytische doorgang door de Binnen Aarde
Tijd, die leidt tot het telepathische Rijk waar alles hetzelfde is als in de zintuiglijke wereld, maar toch
wat anders, lichter, etherischer. Dan zie je aan de andere kant van het Telepathische Rijk, schitterend
glinsterend aan de verre horizon, de Oceaan van Kosmisch Bewustzijn.
Ieder rijk, sensorisch en telepathisch wordt gedomineerd door een grote Solaire Aarde Schijf. De
eerste schijf is het grote domein van de Kosmische Sensorische Mens, die twee Ringen vangt, kroon
en wortel. Bij gevolg, wordt de Kosmische Mens de “Koning van de Ringen” genoemd. De Tweede
Solaire Aarde schijf boven het Telepathisch Rijk is het toevluchtsoord van de Solaire Telepathische
Mens. De Solaire Mens is degene die de kosmische trillende wortel van de Aarde kern neemt als zijn
wezenlijke aard. De Solaire Mens, kind van de komende mensheid, de mensen van OMA, is degene
die de macht zal hebben uit te zeilen over de Oceaan van Bewustzijn naar het Eiland van de
Binnentijd – 2012 en Verder!
2. De Rijken van de Middentijd. Om het gemakkelijker te maken je vertrouwd te maken met de
Middentijd, zijn de Zeven Rijken van de Ringen – ook wel Zones genaamd – duidelijk op de kaart
aangegeven, een rijk per solair galactische jaar drager. Dit betekent dat elk jaar als je door een ring
van de Middentijd gaat, je echt alleen je tijd doorbrengt in het domein zoals staat aangegeven op de
kaart. De sleutelwoorden voor de namen van de rijken komen uit de overeenkomstige posities van
deze zones in de Kubus van de Wet. (zie Boven, voorkant van de Tafel van de Orakelgids Alfa, Kaart
van het Rijk van de Bolontiku, Rijk van de Middentijd.)
In de onderstaande Gids en Index, worden de namen gegeven van de rijken waar de tijdpoorten op
openen, samen met wat reisadvies, waar indien nodig, zowel de naam van de Heer van de Ring, de
Omloop, de Dag buiten de Tijd, en de Zeven Generaties Hart Signaturen.
8. Sensorisch Ster Domein van Galactische Karmische Aarde. Enorm, ontzagwekkend, soms
voorspellend en gevaarlijk, hier begint het allemaal. Kijk uit naar berg Aarde, ga er diep in om de grot
van de Lunaire Hand te vinden, en je zult de beloning krijgen. Eerste Ring en Poort van Tijd: Blauwe
Kristallen Storm, Eerste Heer, Enkelvoudig Stralend Witte “A”, Dag Buiten de Tijd, Blauwe Kristallen
Nacht. Eerste Generatie Hart Gids, Witte Kristallen Tovenaar. Om dit rijk te verlaten op de Dag buiten
de Tijd, Blauwe Kristallen Nacht, moet je bereid zijn de ervaring te ondergaan van de AC – CA
plaatverschuiving. Als je deze magnetische geest omslag berijdt van Aboriginal Continuity

(Oorspronkelijke Voortduring) naar Cosmic Awareness (Kosmisch Gewaarzijn) zal dat je verheven
doorgang naar de Solaire Aarde Schijf tot gevolg hebben, waar de volgende Ring, Geel Kosmisch
Zaad, zijn domein heeft. Zoals je uit zult vinden, zal de Kosmische Mens deze reis maken, en het Rijk
regeren.
9.Maan Rijk van de Solaire Aarde. De Aarde behoort aan de Zon toe. De Mens is een solaire entiteit,
gemeten naar de maan. Als hij de doorgang over de verraderlijke afgrond van de Grote Spirituele
Woestijn heeft doorstaan, wordt de Kosmische Mens wakker in de Solaire Aarde, om alleen maar te
ontdekken dat hij is uitgerust met Kosmisch Gewaarzijn. Dit is heel anders dan de galactischkarmische grot in de Aarde van de Blauwe Lunaire Hand, in het hart van Berg Aarde. Tweede Ring en
Poort van Tijd: Geel Kosmisch Zaad, Tweede Heer: Rood Bliksem Kind Grote Leegte. Dag buiten de
Tijd, Gele Kosmische Ster, Tweede Generatie Hart Gids, Blauwe Kosmische Adelaar. De Adelaar
zweeft weer in Magische Vlucht. De zintuigen ervaren de onaardse natuur van Kosmisch Gewaarzijn.
10.Hond Rijk van de Solaire Aarde. Zon, Maan en Hond. Zon Hond en Maan Hond. De Hond kent de
weg van de zon door de maan te volgen. De Kosmische Mens verruimt zijn verblijf in de Solaire Aarde
Schijf. Als Kroon regeerder van de vorige Ring, is de Kosmische Mens deze keer de Wortel regeerder.
Daarom heet de Kosmische Mens de Koning van de Ring. De derde Ring en Poort van Tijd: Rode
Magnetische Maan, Derde Heer: Befaamde Schelphoorn Topknot. Dag buiten de Tijd, Rode
Magnetische Hemelwandelaar – Quetzalcoatl komt terug in de hemel, en hij loopt. Derde Generatie
Hart Gids, Gele Magnetische Krijger, houder van de macht, 28 en 7.Dit is de uitgang van het
Sensorisch Rijk. Je moet nu het pad naar de Middentijd uit de stralende betovering van de Solaire
Aarde Schijf nemen, voorbij de Grote Poort van Tijd, diep het Rijk van de Binnen Aarde Tijd in.
11.Katalytisch Rijk van de Aap – Binnen Aarde Tijd Je bent nog nooit op een dergelijke plek geweest.
Je gaat door een oude stenen poort. In het spookachtige licht kijk je omhoog en je ziet….. twee
aardes boven je draaien! Je bent in het Katalytische Rijk, en je weet het. De Vierde Ring en Tijdpoort:
Witte Lunaire Tovenaar: Vierde Heer: Zwart IJzeren Garuda Kam. Dag buiten de Tijd, Witte Lunaire
Spiegel. Vierde Generatie Hart Gids, Rode Lunaire Aarde. In de ijlere lucht van de Binnen Aarde Tijd,
delen twee Aardes dezelfde ruimte, en draaien om elkaar heen. Blauwe Lunaire Hand Aarde en
Blauwe Kristallen Hand Aarde. Tussen de twee bevindt zich de Aarde-Uranus Tijd Tunnel. Geopend
door de Lunaire Hand, loopt de tunnel door de kern van de Aarde, en dringt door in beide tijden van
Uranus: Aarde Tijd en Spirit Tijd. In het katalytische Rijk, moet je de Kristallen Hand Aarde planten in
de regerende positie van de trillende wortel van de Kristallen Kern van de Binnenaarde. Dan heb je,
vier jaar vooruit, de glorie van de Galactische Signatuur geworteld van het cyclische eindpunt, 2012.
de Overwinning is zeker. Als je door het Katalytische Rijk van de Binnenaarde gaat, ben je bij de
ingang van het Telepathische Rijk.
12. het Rijk van de Galactisch Telepathische Mens Aarde. De katalytische ervaring van de
Binnenaarde Tijd heeft het Sensorische Rijk gezuiverd. Je mag nu door de Vijfde Ring en Poort van
tijd gaan: de Blauwe Elektrische Storm. Dag Buiten de Tijd, Blauwe Elektrische Nacht. Vijfde
Generatie Hart Gids, Witte Elektrische Spiegel. Boven, op Berg Aarde is de Elektrische Helende
Hand. Alles is geladen, wordt etherisch met telepathie. Vijfde Heer van de Ring, Meest Verheven
Gouden Maagd. Zij staat in het midden van de Bolontiku, met vier Heren aan iedere zijde. Tegen het
vijfde jaar van het Mysterie van de Steen, herkrijgt het vrouwelijke haar kracht. Rode Elektrische
Slang, de Rode Koningin, het regeneratieve Rode Isotope element van de CH Binaire Isotoop, neemt
haar plaats in en laadt de noösferische batterij met golven van telepathische liefde. Dit activeert het
dubbel Aangeslagen Elektron (Extended Electron EE) bij de Zuidpool.
13.Hemelwandelaar Rijk van de Lege Aarde. Geen Aarde beneden, boven alleen lucht… volg de
Hemelwandelaar door de Zesde Ring en Poort van Tijd: Geel Zelfbestaand Zaad. Zesde Heer,
Ontzagwekkend Uitgestrekte Blauwe Hemel. Dag buiten de Tijd: Geel Zelfbestaand Zaad, signatuur
van de originele Arcturus Brigade, GM 108X, Galactische Maya Geest Transmissie. Zesde Generatie
Hart Gids, Blauwe Zelfbestaande Storm. Als je door deze Tijdpoort gaat zul je je bevinden op een
plaats waar je nog nooit eerder geweest bent. Is dit de Aarde of is dit de Hemel? Als je de codes
ijverig gevolgd hebt, en goed gemediteerd hebt, met inbegrip van wat denkbeeldig lichaams yoga, sta
dan klaar voor een Tijdtunnel zoefff! Naar een ander vlak van realiteit – Uranus! Hier kun je
telepathisch wat rommelen met de synchrone orde – ten voordele van de mensen thuis. Het staat
allemaal in de Orakel codes! En dan, Oh onverschrokken tijdreiziger, sta klaar om terug te komen naar
de Noordpool, waar je het Mentale Elektron (ME) moet zuiveren.

14.Tovenaar Rijk van Solaire Aarde. Als je je hier als thuis voelt, klopt dat! De Zevende Ring en
Tijdpoort: Rode Boventoon Maan, Zevende Heer: Enkelvoudige Vleugel Rood Vuur. Dag Buiten de
Tijd, Rode Boventoon Hemelwandelaar. Zevende Generatie Hart Gids, Gele Boventoon Zon. Je bent
terug in de Solaire Schijf van de Solaire Aarde, maar nu is het de Solaire Mens die regeert. Let op: de
Schijf bevat een kubus, de Heptagonon van de Geest van de Aarde. De Heptagonon is kompleet
wanneer het Mentale Elektron Neutron (MEN) wordt ontladen in de Kern van de Aarde, en de Mens
zich identificeert met de Hemel in de Aarde om de Hemel op Aarde te brengen. Als de Solaire
Telepathische Mens slaagt voor het Mysterie van de Steen, zal hij ontdekken dat hij een Noösferische
Aarde Magiër (Noöspheric Earth Wizard NEW) is geworden. Welke weg is beter dan te balanceren
tussen de Boventoon Maan en de Boventoon Zon om de Oceaan van Kosmisch Bewustzijn binnen te
gaan?
15.bovenaan rechts op de Kaart van de Middentijd, boven de Oceaan van Kosmisch Bewustzijn,
bevinden zich de Heren van de Ring met dertien gewrichten in hun twee-delige orakelstructuur samen
met de negen orakel sleutels om hen te wekken.
Kaart 4. Het Eiland van Binnentijd
Er zijn zeven Heren van de Ring, maar er zijn Negen Heren van Tijd en Bestemming, de Bolontiku.
Zeven Heren van de Ring plus twee galactische wachters van het Eiland van Binnentijd. Ja, als je
eenmaal door de zevende en binnenste Ring van Middentijd bent gegaan, zul je op de kusten zijn van
de enorm grote Oceaan van Kosmisch Bewustzijn, de beloning dat je met je ziel op spirituele reis bent
gegaan en een avontuur zonder weerga in de annalen van de grote heroïsche epen van de mensheid
hebt beleefd: de Grote Terugkeer naar Natuurlijke Tijd en de originele magie van de Aarde, de Weg
naar 2012!
Als je op de oevers staat – zul je daar plotseling als een vis die uit het water springt, het eiland van
Binnentijd zien verschijnen uit het midden van de onbeschrijfelijk grote ruimte van de Oceaan van
Kosmisch Bewustzijn. Hoewel het Eiland zelf in het midden van de Grote Oceaan is, ligt het toch
binnen handbereik. In feite kun je dankzij je nieuw herontdekte telepathische krachten, er onmiddellijk
zijn.
Als je door de laatste Dag Buiten de Tijd van de Middentijd gaat, en je omdraait, zie je ineens geen
Middentijd meer om naar terug te keren. Weg, verdwenen alsof hij er nooit is geweest. De Zeven
Ringen van de Middentijd zijn weg en je kunt alleen nog maar naar het Eiland van de Binnentijd gaan,
en de Ringdrager de Witte Ritmische Tovenaar, die het (AD Arcturus Dominion) jaarnummer 20-11
draagt, de verlossing van de 9-11 (20-9=11, 11+9=20) met absoluut niets meer te verliezen bevinden
jij en je ziel je onmiddellijk op de stranden van het Eiland van de Binnentijd.
Daar zijn de mythische tijd tunnels, Nieuw Jeruzalem van Berg UR, rijk van de 8e Bolontiku,
Ontzagwekkend Waaiende zes Turkooise Winden, en de tijd tunnel van de Shambhala in Berg OMA,
rijk van de 9e Bolontiku, Oorspronkelijk Wijsheidslichaam Lha. Aangezien Lha letterlijk betekent, berg
top bij zonsopgang als het eerste licht erop schijnt, betekent de Negende Bolontiku: “(1) de Lha of
Geest van de Aarde. (2) Oproep van de Aarde naar de Zon. (3) Wat de Zon antwoordt; en (4)
transformatie van de Aarde.” (HPB Geheime Leer, Vol. 2. p. 22) Het Eiland van de Binnentijd kondigt
de opkomst van het Nieuwe Solaire Tijdperk, 2013 en verder aan.
De 8e Heer van Tijd zal al op je staan wachten op de dageraad van de Witte Ritmische Tovenaar. Dan
zullen de instructies zich aan je ontvouwen hoe je door de tijdtunnels van Nieuw Jeruzalem moet
navigeren. Nu we wat van de geografie van de Middentijd hebben beschreven, is het aan jou om de
reis door de Zeven Ringen van Tijd te maken. Als je deze reis niet maakt, de reis neemt jou niet mee.
Verdiep je nu in de kennis!
VII HET MYSTERIE VAN DE STEEN 2012- KAART VAN PROFETIE
We Beginnen Waar We Zullen Eindigen: Achterkant Kaart 1
Het CH Binaire Isotoop – de fenomenale Kubus die de Imaginale Octahedron Bevat
Hoewel dit de laatste kaart is die we bekijken, staat er: “Begin hier.” Op het gebied van profetie
beginnen we waar we zullen eindigen. Iedere profetie heeft een tijd, en er is geen tijd als de profetie

van 2012. Waar kwam deze profetie vandaan? 2012 wordt gecodeerd in stenen merktekens (stèles)en
verzegeld in het doel en de ontdekking van het mythische graf van Pacal Votan van Palenque. Laten
we eerst eens terug gaan in de tijd naar de “intellectuele” hoofdstad van de Galactische Maya,
Quirigua. Daar vind je tussen zeer vele ongelooflijk gebeeldhouwde stenen er een, Stèle C.
1. links bovenaan, Quirigua, Stèle C gedateerd 9.17.5.0.0.6 Ahau, (ong. 775). Onder het symbool
Cumhu, staat de datum: 13.0.0.0.0, 4 Ahau 8 Cumhu. Dit is de initiële datum volgens de Lange
Telling: 13 augustus, 3113 v.Chr. 21 december 2012 is ook 13.0.0.0.0 de einddatum volgens de
Lange Telling, weer 4 Ahau. 13.0.0.0.0 – 2012 betekent 13 baktuns van ieder 144.000 dagen zijn
voorbijgegaan sinds de laatste 13.0.0.0.0. dat is de Cyclus van de Geschiedenis. Je kunt de datum op
de Quirigua stèle dus lezen als de eerste en de laatste datum in de Lange Telling. Maar er is meer…
De kin code van Ahau = 20.8 Cumhu + 4 (Ahau) = 12: Dus 2012. Cumhu, “staat op de juiste plaats
waar de voeding van profetie wordt verkregen,” is de 18e en laatste Vinal (20-daagse cyclus) waarna
de Uayeb (5-daagse cyclus) plaatsvindt. “Alles wat nodig is om de kostbare steen te verkrijgen.” Wat
is de kostbare steen? Hierin ligt het Mysterie. In de Dreamspell is dit de datum van de 12 Hand, 8 Mol.
Mol is de 8e Vinal, en Cumhu de 18e. Dus 8 Mol ligt 200 dagen weg van 8 Cumhu – en betekent een
complete polaire verschuiving van het begin tot het einde van de cyclus.
De profetie van de 13 Manen is gecodeerd op de datum, 8 Cumhu, die in de Dreamspell valt op Dag
13, Maan 13, Kubus 7, sleutelnummers van de Wet van Tijd en de 13 Manen.
2. Rechts Boven, deksel van de sarcofaag van het graf van Pacal Votan in de Tempel van de
Inscripties, die de aangegeven datum draagt: 9.13.0.0.0. Pacal staat bekend als Galactisch Agent 13
66 56. Het begin van zijn macht is de volgende datum in de lange telling: 1.366.560 dagen sinds
13.0.0.0.0 (3113 v. Chr.), dus de eerste dag van de 73e 52-jarige kalender reeks (631) sinds de begin
datum. Pacal Votan legde de profetie in zijn graf, als zijn graf, dat in 1952 werd ontdekt.
Vanaf de inwijding in 692 tot de ontdekking in 1952 zijn exact 1260 jaar verlopen, de getallen van de
kunstmatige 12:60 frequentie die de mensheid in de slavernij houdt van het historisch materialisme.
Vanaf de inwijding in 692 tot het sluiten van de cyclus in 2012 is precies 1320 jaar, de getallen van de
synchroniserende 13:20 frequentie van perfecte harmonie – het Paradijs. De manier om van de 12:60
materialistische hel naar het 13:20 spirituele paradijs te gaan is de 13 Manen/28-dagen kalender, die
de code draagt van de getallen van de totale sommen van de twee sets van heldere tekens op de
oostzijde van het graf: som van de tonen 28 (eerste set) en som van de tonen 13 (tweede set) (Zie de
Profetie van de Telektonon)
3. Midden onder en rechts Ka’aba. Het moment dat Pacal in de hoge harmonische tijd van macht
kwam, 1366560 kin, in het jaar 631, loopt gelijk met het moment van de wederinvoering van de Ka’aba
(Kubus) in de Islam door Mohammed de Profeet. Als planeet Qibla – punt waarnaar alle gebed voor
de Allerhoogste gaat door de aanhangers van de religie van Onderwerping – de Islam – herbergt de
Ka’aba de mystieke steen die uit de Hemel is gevallen (Maldek). Deze steen, die zwart geworden is
door de zonden van de afstammelingen van Adam, en ontdekt werd op de plaats waar Adam voor het
eerst naar de Aarde kwam als zoon van Abraham en Ishmael, werd door hen als kostbaarheid
opgeborgen in het oude huis dat zij bouwden. Later werd dit huis gezuiverd en gerestaureerd door
Mohammed. Heden ten dage worden er per dag 5 miljard menselijke energie eenheden naar deze
steen gestuurd (1 miljard zenders, vijf keer per dag) wat zegt je dit? Probeer dit allemaal te bevatten
en beetje bij beetje kun je een beetje zicht krijgen op het Mysterie van de Steen.
4. Het CH Binair Noösferisch Isotoop. Het CH Binair Isotoop Katalyseert de Noösfeer van de Aarde.
Het heeft de vorm van een bol waarin een kubus zit ingesloten, waarin dan weer een octahedron zit
ingesloten. Het CH Binair Isotoop is een progeneratief solair interplanetair noösferisch isotoop. (Zie
boven, Kaart 2, “ Bol Rechts onder…”) Deze isotoop stelt het verenigd vijfdimensionale veld voor van
de levende agenten van de profetie van het Mysterie van de Steen, wat voortkomt uit de uitzending
van Votan IV (de Sluiter van de Cyclus) naar Votan V (de Rode Koningin, de Regenerator).
(CH=Cosmic History=Kosmische Geschiedenis, het medium van uitzending)
De kubus die ingesloten is in de Solaire Ring, staat voor de perfectie van de manifestatie van de
fenomenale zintuiglijke wereld en zijn geestelijke tegenhanger, het Heptagonon van de Geest van de
Aarde. Binnenin de kubus bevindt zich een octahedron. Dit vertegenwoordigt de innerlijke
telepathische wereld binnen in de uiterlijke fenomenale sensorische wereld.

Binnenin de octaëder, zijn op de polaire as, twee vijf dimensionale kern structuren van de agenten van
de profetie vastgebonden. De rode Noord pool tijd structuur is die van de Rode Koningin, de blauwe
Zuid pool tijd structuur is die van de Sluiter van de Cyclus. Hun wortelpunten zijn samengesmolten in
het midden zodat de twee uit zeven delen bestaande structuren een enkele samengesmolten 13delige structuur vormen, een functie van het CH uitzendings proces en het hart van het CH Binaire
Isotoop. De activering van dit CH Binaire Isotoop katalyseert de aardse Noösfeer in bewuste werking
door middel van de profetie 2012, het Mysterie van de Steen, en de begeleidende zevendelige
Kronieken van de Kosmische Geschiedenis.
Het doel van de profetie van 2012, ingelogd op 9.13.0.0.0, wordt vervuld door het Mysterie van de
Steen, dat gevestigd is op de fundering van de macht van negen – de Bolontiku – en de macht van
dertien – de Oxlahuntiku, de Heren van Kosmische Tijd en Kosmische Aanwezigheid, voorgesteld
door 13 Manen/13 Baktuns of een Ring van tijd. De Zeven Ringen van de Middentijd, stellen het
herstel voor van de tussenruimte van de verloren tijd in de Eeuwigheid (7), het opnieuw oplijnen van
de geschiedenis van de mens met de Kosmische Geschiedenis en de overgangsverschuiving tussen
de tijd van de 12:60 en de 13:20.
VIII. NEGEN EN DERTIEN
Een Korte Geschiedenis van de Bolontiku – de Oorsprong van de Zeven Heren van de Ring.
Toelichting op de oorspronkelijke teksten door “Vela Tropan, de Synchronisator”.
Volgens de 20 Tafels van de Wet van Tijd - Zestien Jaar Kubus van de Wet, vormt de cyclus van
negen jaar, die begint met de Blauwe Kristallen Storm, 2004-05, tot de Blauwe Resonante Storm,
2012-13, de negen jaar van de Bolontiku. Wie zijn de Bolontiku?
Volgens de Verklarende Woordenlijst bij Telektonon, zijn de “Bolontiku de Oproep van de macht van
negen, de Negen Heren van Tijd en Bestemming, die de macht van tijd regeren in het onbewuste.”
(Bolon = negen; Tiku = heren, goden, of transcendente wezens)
1. Telektonon, Kaart 27 De Oproep van de Onbewuste macht van Negen: “Bolon Ik ontvangt de macht
van de 9 Heren van Bestemming en Tijd, Bolontiku, de Oproep tot de macht van 9 in het onbewuste.
Van hieruit zendt zij Pacal Votan het telekosmische getal 9 om zijn Aarde Loop te kunnen beginnen.
Als wezens van het onbewuste, worden de Bolontiku ook geassocieerd met de Nacht van Tijd: zowel
de negen wachten van de nacht als de negen stadia van het onbewuste. Als ze bewust worden, zijn
de Negen Heren de wachten van de hele Nacht van Tijd. Daarom zijn de Bolontiku aangewezen als
de Heren van Tijd en Bestemming. Net zoals het onbewuste alle vorm van dingen uit zich doet
voortkomen, zo worden de draden van bestemming geweven in het onbewuste. Bolon Ik is de “Witte
Solaire Wind” de geestesadem van Kinich Ahau, bestemd om de boodschappen van de Bolon Tiku
door te geven vanuit het Grote Onbewuste in het oorspronkelijke onbewuste van Pacal Votan, de
wijze en profeet van de negen en de dertien, die zodoende de boodschappen bewust maakt als
profetie.
2. Uit de Boeken van Chilam Balam (de Jaguar Priesters) “de Ondervraging van de
Opperhoofden”(Hoofdstuk 9, Uitgeverij Roys, blz. 94) “ Dit is de taal van de Zuyuya (Zuvuya),” zo
begint de profetie. Dit is de taal die spreekt over het onbewuste in metaforen en allusies. Aldus vinden
wij een passage in dit droomachtige verhaal van goddelijke ondervraging, “Mijn zoon, je bent nu een
hoofd opperhoofd. Je bent ook een regeringsleider. Ga de groene kralen waarmee je bidt voor me
halen.” Dit zijn de groene kralen die van hem gevraagd werden: het is een kraal van kostbaar steen.
Dan zal hem gevraagd worden hoeveel dagen hij bidt. “Vader”,zegt hij, Ik bid een dag en ik bid tien
dagen.”op welke dag stijgt je gebed op? “op de 9e dag en op de 13e dag Vader. Ik tel mijn kralen tot
Bolontiku en tot Oxlahuntiku….”
De “zoon” in dit verhaal is Pacal Votan, die een “hoofd opperhoofd” (wijze) is en ook een “regeerder”.
De “Vader” is de Allerhoogste, Hunab Ku, die de devotie en de wijsheid van Pacal wil testen. Dus
wordt er om de kralen gevraagd, maar eigenlijk gaat het maar om een, “de Kostbare Steen” want die
is nodig voor wijsheid. Pacal bidt een dag en tien dagen: een dag voor wijsheid en 10 dagen om
toewijding te tonen, 11 dagen totaal, want Pacal was de 11e in de aardse dynastie van Palenque. Elf is
het teken van bevrijding en loslaten.

Het gebed dat op de 9e en de13e dag opstijgt toont aan dat Pacal kennis heeft van de posities (solair
zowel als kosmisch) op het wavespell van tijd waarop je met de opperste vijfde macht van de vijfde
dimensie in contact kunt treden, het rijk van de Bolontiku en de Oxlahuntiku, de 9 Heren en de 13
Heren. De Bolontiku, de Negen Heren van Tijd in het onbewuste, zijn de Heren van de afdalende
niveaus van de onderwereld, terwijl de Oxlahuntiku de dertien heren zijn van de transcendente tijd,
“de placenta in de hemel die uit 13 lagen bestaat.” Aldus zag Pacal erop toe dat zijn grafschrift met het
merkteken 9.13.0.0.0 het teken was voor de Galactische Wakers van het bereiken van de Galactische
Maya missie op Aarde.
3. Bolontiku in de Schepping van de Wereld. (Hoofdstuk 10, Uitgeverij Roy, Profetieën van Chilam
Balam). In de Chilam Balam “Schepping van de Wereld,” worden de Bolontiku voorgesteld in het licht
van een gevecht om macht, van ruziemaken en conflict. Hier geven zij, als de machten die het
onbewuste regeren, opgang aan de dynamica van de geschiedenis als het verslag van de Val:
“Dit gebeurde nadat de schepping van de wereld voltooid was, maar zij wisten niet dat het op het punt
stond te gebeuren. Toen werd Oxlahun Tiku gegrepen door de Bolontiku. Toen daalde het vuur af,
daarna daalde het touw af en daarna de rotsen en de bomen. Toen werden de dingen geslagen met
rotsen en stenen…(Roys blz. 99)
Zo begint het verhaal. Dit de kosmische oorsprong van de geschiedenis. De kracht van het kosmisch
onbewuste – Bolontiku – springt naar voren en grijpt het kosmisch bewuste – Oxlahuntiku – en er volgt
chaos uit. Deze gebeurtenis vindt plaats van binnenin de Eeuwigheid, de Kosmische Tijd. Vandaar het
interval van de verloren tijd in de Eeuwigheid, de macht van het getal 7. Zo worden de eerste zeven
van de negen Bolontiku opgewekt, de Zeven Heren van de Ring.
Uit de zeven komt de schepping van het manifeste universum buiten de Eeuwigheid, er staat: “Toen
zagen ze dat de wereld geschapen werd. Toen begon de Schepping op de wereld. Gedurende de
Schepping was 13 oneindige series toegevoegd aan 7 de telling van de Schepping van de Wereld.
Toen kwam er een Nieuwe Wereld voor ze op….”(Roys, blz. 102)
De handeling van het grijpen van de Oxlahun Tiku door de Bolontiku vestigt de afdaling van de geest
als de involutie van de ziel door de materie, en daarna van evolutie, het proces van de geest die de
materie verlaat, of liever het transformeren van materie in geest.
Na het grijpen, daalt eerst het vuur af – het vuur van het vurige universum van de sterren, de ovens
van de schepping. Zonder vuur zou de cultuur van de historische mens er niet zijn. Dan komt het
touw. Het touw is de ladder waarlangs de ziel omhoog en omlaag kan gaan in zijn stadia van involutie
(onbewust) en evolutie (bewust). Het touw is ook het teken dat de cultuur van de historische mens een
stadium van beschaving en technische bekwaamheid ingaat. De rotsen en de bomen verwijzen naar
de eerste en tweede manifestatie van creatie. En dan uit de suggesties in het onbewuste – waar de
dingen door rotsen en stenen geslagen worden – komt de beschaving in volle glorie omhoog vanaf de
latere stenen tijdperken, waar het slaan van stenen en rotsen zowel beschaafde gereedschappen als
vernietigende oorlogswapens maakt.
Dat de onbewuste suggestie vernietigend wordt is een weerkaatsing van een innerlijk proces dat al
verdorven geworden is – zonde en de gevolgen van de Zondeval. Aldus staat er in de beschrijving van
de Schepping van de Wereld van de Bloemen: “….. en toen ontsprong de bloem, wijd open om de
zonde van de Bolontiku te introduceren… toen daalde Ppizlimte (het principe van plezier) om de
bloem te nemen, en hij nam de vorm aan van een kolibrie met groene veren op zijn borst, toen hij naar
beneden kwam. Toen zoog hij de honing uit de bloem met de negen bloembladeren. Daarna nam de
vijfledige bloem hem als haar echtgenoot. Daarna kwam het hart van de bloem naar voren en zette
zichzelf in beweging. Viervoudig was de plaat van de bloem. Een Ah Kin (Solaire Heer) Xol Biltun (god
of principe van zang en plezier) werd in zijn midden geplaatst. Toen kwam de Oxlahuntiku naar voren,
maar hij wist niet van de afdaling van de zonde op de mat….” Als hij op de mat zit, ervaart de
Oxlahuntiku voor het eerst de ondeugden van jalousie, hebzucht enz (Roys, blz 99)
Dit is de afdaling van zonde, misbruik van het principe van plezier door het onbewuste, dat de mat (=
troon) – plaats van het regeren van hoger bewustzijn, bereikt. Zo wordt de hele wereld besmet. Dit is
het ultieme gevolg van de zondeval, het grijpen van de 13 door de 9. samen zijn deze getallen 2, het

kin getal van de Witte Solaire Wind, de spirit adem van Kinich Ahau die uitreikt naar de hemel –
Uranus – waar, de spirit adem van Kinich Ahau in de persoon van Bolon Ik zal komen wonen.
In de tussentijd, na de Opkomst van de Nieuwe Wereld, moet de zwakke plek in de breuk in de
Eeuwigheid een andere Zondeval manifesteren. “De twee-dagen troon werd verklaard tot drie-dagen
troon. Toen begon het huilen van de Oxlahuntiku. Zij huilden tijdens deze regering. De regering werd
Rood; de mat werd Rood; de eerste boom van de wereld wortelde snel….maar het was niet tijdens
deze regering dat de Bolontiku huilde. Toen kwam het tellen van de mat in zijn orde. Rood was de mat
waar de Bolontiku op zat. Zijn achterwerk is mooi rond zoals hij op zijn mat zit. Toen daalde de
hebzucht uit het hart van de hemel, hebzucht naar macht, hebzucht om te regeren…”(Roys, 102)
De Bolontiku is niet hebzuchtig, maar als regeerder van het oorspronkelijke onbewuste straalt hij een
macht uit, die in het onbewuste van zichtbare wezens na de Zondeval, een zucht naar macht en
leiderschap krijgt, die uit het hart van de hemel neerdaalt vanuit de planeet Maldek en verder – Jupiter
en Saturnus. De twee-daagse troon is Rode Lunaire Slang, de drie-daagse troon, Rode Elektrische
Slang. Dit zijn de eerste tronen van Maldek, die door de machten van respectievelijk Jupiter en
Saturnus werden toegeëigend. Hierdoor huilde de Oxlahuntiku gedurende deze regering, want hier ligt
de wortel van de Babylonische politiek, het dodelijke spel van de geschiedenis. Het Rood staat zowel
voor oer Maldek (Slang) en het Oosten, zonsopgang, kennis, initiatie. De Mat symboliseert macht en
leiderschap.
Als gevolg van de Val uit gratie en de scheur in de macht, worden de Bolontiku uiteindelijk in de
Boeken van de Chilam Balam, gekarakteriseerd als het onbewuste “Gezicht van de Leiders van de
Mensheid” dit is aan het einde van de geschiedenis “als het laatste oordeel de macht zal beëindigen
van die twee-gezichten naar hun Heer.” De boodschap is eenvoudig: Zolang we meer in het
onbewuste leven – het Gezicht van de Leiders van de mensheid – dan in het bewuste, leven we in de
Onderwerelden zullen we van onze eigen wereld een levende hel maken – de hel van de
geschiedenis van de mensheid aan het einde van de kunstmatige tijd.
4. In de psychomytische verantwoording van de Bolontiku in de Telektonon en de Boeken van de
Chilam Balam, brengen de Bolontiku, of als enkele Heerser, die op de mat zit van het laagste of
negende rijk van de Onderwereld (de Negen Hellen) of als de Negen Heren van Bestemming – de
oorspronkelijke Zondeval van de Oerkosmos voor de Tijd teweeg. Door dat te doen gaan zij samen
bestaan met de dynamische motivatie van het universele of kosmische onbewuste om de wereld te
manifesteren als een evolutionair spectrum van zonde, gereedschap-maken en geschiedenis –
inclusief de hebzucht naar macht en het regeren, lust en het misbruiken van plezier. Het zijn niet de
Bolontiku zelf, maar de onwetende interpretaties van de impulsen die uit hun Onbewuste komen die
de zich ontrollende rollen van de geschiedenis en evolutie materiaal met tragedie en vergissing
beschrijven. Maar waar zonde is, daar is verlossing mogelijk.
Toen ze de effecten zagen van de onwetende verklaringen van de manifestaties van het onbewuste,
besloten de oorspronkelijke Zeven Heren van de Ring aan het begin van de lopende cyclus van 13
baktuns dat ze hun vijf – dimensionale lichamen in zeven opeenvolgende ringen zouden omzetten,
omlopen van V24.3 rond de zon, zodat ze twee ringen voor het Sluiten van de Cyclus in 2012 voltooid
zouden zijn. Op deze manier dragen ze de onbewuste afdruk van de hele geschiedenis tot 2004 (=24,
het getal van de ster, Velatropa 24). Door zichzelf toe te staan de afdruk te dragen van de 13 baktuns,
die in zeven cycli van 13 manen worden gewekt, zouden ze afgestemd en bevrijd kunnen worden
volgens de oerkracht van de 13 oneindige series die aan de 7 zijn toegevoegd. Dit is de macht van de
Oxlahuntiku, in beweging gebracht door de macht van de Zeven Heren van de Ring. En zou dus onze
verlossing uit de terreur van de geschiedenis plaats kunnen vinden. De 7 is de verloren tussentijd, de
13, de kosmische tijd zelf.
Van 3113 vC tot 2004 nC = 5117 jaar. Als je dat door zeven deelt betekent het dat elke Heer van de
Ring een gelijke regering heeft in opeenvolgende cycli van precies 731 jaar elk (7 x 731 = 5117, het
aantal jaren van 3113vC tot 2004 nC) de oerkracht van de oneindige series van 13 heeft de 7 impliciet
in zich, als je daar 13 bijtelt krijg je 20. Dit betekent dat de macht van de 13:20 volledig in kracht
aanwezig is in de etherische ring lichamen van de eerste Zeven Heren van Tijd en Bestemming. De
andere twee Bolontiku bleven als ze waren vanaf het begin – vrije galactische agenten voorbij de
Macht van 7, dus Negen Bolontiku, de Negen Heren van Tijd en Bestemming.

5. De Negen Heren in het Graf van Pacal Votan en de profetie van 2012, het Mysterie van de Steen.
De belangrijkste plaats waar je de Bolontiku vindt in de Maya profetie en kunst is in het graf van Pacal
Votan, de wijze ziener van de negen en de dertien. Hier in het graf, staan op de muren rond de
sarcofaag, de prachtige, gevoelige weergaven van de Negen Heren van Tijd en Bestemming. In hun
manifestatie van macht en waardigheid, meer dan slechts de Heersers van de Onderwereld, wachten
de Negen Heren op hun wederopstanding in tijd. “Getemd” door Pacal, kunnen de Negen Heren van
Tijd en Bestemming profetisch gewekt worden krachtens de profetie die vervat ligt in de datum van de
Lange Telling 9.13.0.0.0. Het enige punt in de cyclus waarop deze datum voor zou komen, 692 nC –
1260 jaar voor het openen van het graf en 1320 jaar voor 2012, het Sluiten van de Cyclus. Alleen
gedurende de zeven ringen – 2004-2011 – kunnen de Heren van de Ring gewekt worden.
“…..De profetie van de Dertien Hemelen en Negen Hellen …. Stond gegrift in de rotsen van de heilige
stad Palenque, meer dan 1500 jaar geleden…”Tony Shearer, de Heer van de Dageraad, blz. 4.
Door het decreet van Pacal in 9.13.000, zou de macht van de Oxlahuntiku omgezet worden in de
dertien cycli van de Hemelen van ieder 52 jaar, 843-1519, en evenzo de Bolontiku in de negen cycli
van de Hel, 1519-1087. Van 1987 tot 2012 is de tijd van de profetie. Dit is de tijd van het weer wakker
maken van de macht van de 13 en 7 of 13:20, en de komst van de 13 Manen Dreamspell, de Wet van
Tijd, de Telektonon en tenslotte de hoogste profetie, het Mysterie van de Steen en de Zeven Ringen
van de Middentijd, het verlossende opstaan van de Bolontiku, te beginnen met de Zeven Heren van
de Ring.
Zo eindigt de Geschiedenis van de Bolontiku. Overweeg het goed, Oh Lezer. Er zit een boodschap
voor je in, jij die leeft in de tijd van de profetie, het Sluiten van de Cyclus.

IX Disclaimer van de boodschapper
Je kunt het Mysterie van de Steen niet categoriseren. Als een ander fragment uit de Kosmische
Opslag van de Grote Telektonon, begeleidt het Mysterie van de Steen het Telektonon Spel van
Profetie, de 20 Tafels van de Wet van Tijd, de 7:7::7:7 Onthulling van Telektonon en de Kronieken van
de Kosmische Geschiedenis. In zijn formulering met de vele facetten, is het Mysterie van de Steen
een grondige lering in de Wet van Tijd. Het doel van de Wet van Tijd is ons mee te nemen vanuit het
kosmisch onbewuste naar het kosmisch bewuste – de transformatieve betekenis van het Sluiten van
de Cyclus.
De Wet van Tijd leert ons het volgende: je kunt de bewuste herstructurering van de geest niet
vermijden als je het noösferisch bewustzijn wilt bereiken en een NEW (Noöspheric Earth Wizard –
Noösferische Aarde Tovenaar) wilt worden. Je kunt een dergelijke grondige verandering van
waarneming, houding en kennis niet maken zonder een zuivere vorm van spirituele beoefening. Het
leven is een spirituele reis – als je wat anders denkt verdwaal je. Spirituele discipline moet de kern
vormen van deze levens reis als we het doel willen bereiken. Als je je niet engageert in de een of
andere vorm van oorspronkelijke spirituele discipline, zal het moeilijk worden in je eigen geest de
diepe betekenis te kennen die in deze oefeningen van de synchrone orde vervat ligt, in het bijzonder
die van het Mysterie van de Steen.
Het Sluiten van de Cyclus, waarop het Mysterie van de Steen ons voorbereidt, is een evolutionaire
verschuiving. Het is een zeldzame gelegenheid om zulke verschuivingen te ervaren. Een evolutionaire
verschuiving in het bewustzijn is een kosmische gebeurtenis die alleen bewust ervaren kan worden
met een geest die zichzelf kent. In een dergelijke geest is er geen ruimte voor fantasie of gissing.
Als de geest eenmaal getemd is, terug is gebracht naar zijn eigen begin, kan er veel onthuld worden.
Om je geest te kennen moet je allereerst jezelf volledig overgeven aan een Hogere Macht. En moet je
iets opgeven. Er is tijd nodig om de geest te kennen, dus dat betekent dat je prioriteiten moet
aanpassen. Echte spirituele discipline vraagt zware inspanning, anders verlaat je nooit de
comfortabele vertrouwde geestelijke bandjes die alsmaar doorlopen die je zelf in stand houdt.
In sommige profetieën staat dat alleen de uitverkorenen zullen overleven – de 144.000. De Wet van
Tijd, de galactische ontheffing van de Dreamspell en de Telektonon profetie zijn onthuld, zodat er een
weg getoond kan worden voorbij de totale vernietiging. Dat is de betekenis van het Dertien Manen
Kalender Verandering Vredes Plan. Het is tien jaar geleden dat dit Plan onthuld werd, dat ons opriep
tot een time-out zodat we allemaal de Nieuwe Tijd in vrede kunnen beginnen. De wereld barst nu uit
zijn voegen en de oorlogsspelletjes zijn nog even wijdverbreid als altijd. Natuurlijke vernietiging neemt
alleen in intensiteit toe als de menselijke bevolking doorgaat met exploderen.
De Wet van Tijd heeft ons vele hulpmiddelen en leringen gegeven, maar we moeten onze geest en
ziel echt zuiveren om er het beste gebruik van te kunnen maken. Het duurt nu minder dan 8 jaar tot
het Sluiten van de Cyclus. Het Mysterie van de Steen is een spirituele oefening van wonderbaarlijke
en magische mogelijkheid. Maar als jij niet moeite doet weer zuiver te worden, weer als een kind te
worden, zal het Koninkrijk van de Hemel je ontglippen. Dus alsjeblieft laat je hart en je geest zacht
worden. Werk aan compassie. De compassievolle geest is grenzeloos. Een dergelijke geest kan weer
nieuwe dingen gaan weten. Een dergelijke geest kan de wederopstanding in tijd ervaren die voorspeld
is door het Mysterie van de Steen.
Valum Votan, de Sluiter van de Cyclus “Hoe dring je door in de bron van innerlijke wijsheid.” 21
Ritmisch, Silio, Kin 159, Blauwe Elektrische Storm, Blauw Kristallen Storm Jaar
Vertaald door Witte Lunaire Tovenaar
Geel Lunair Zaad, dag 10 Spectrale Maan, Blauw Kristallen Storm Jaar

Appendix 1-A: EXCALIBUR! Het Rijk van de Bolontiku.
De Negen Wevingen van Bolon Ik – de Witte Solaire Wind, Geestes Adem van Kinich Ahau

Dag 15 Kubus 9
Tweede Weving - Maan
Rood Bliksem Kind
Grote Leegte

Dag 20, Kubus 14
Zevende Weving - Tovenaar

Enkelvoudige Vleugel Rood Vuur
Ontzagwekkend Waaiende
Kracht van Herinnering
Zes Turkooize Winden
van de Sterrengeborenen
Verlichting der Zielen
Rijk van de Achtste Heer van Tijd Rijk van de Zevende Heer van Tijd
Wachter van het Opkomende
Wachter van de Perfectie van
Nieuwe Jeruzalem
Het Mysterie van de Steen
Triomf van de Spiritualiteit van UR Silio ontlaadt het Mysterie naar
6 Tovenaar Jaar 2011-2012
Het Centrum van de Aarde
De Rode Koningin leidt de overtocht
5 Maan Jaar 2020-11
over de Brug van de Tijd
Tijd van Aarde Magie

Dag 22, Kubus 16
Negende Weving - Krijger

Dag 19, Kubus 13
Zesde Weving Hemelwandelaar
Oorspronkelijk Wijsheidslichaam Lha
Ontzagwekkend Uitgestrekte

Shambhala op Aarde
Blauwe Hemel
De Cyclus sluit als Regenboog van
Verlichting van het Mystieke
Universele
Wijsheid
Rijk van de Tweede Heer van Tijd
Rijk van de Negende Heer van Tijd Altaar van de Lange Afstands Zieners
Eerste Macht van Negen (9)
Rijk van de Zesde Heer van Tijd
Wachter van de 144.000
Samenkomst van de
Seli – Overwinning Stroomt
die in de Kubus zitten
Lange Afstands Zieners
het Mysterie van de Steen
7 Storm Jaar, 2012 – 2013
Limi – Overwinning Zuivert
Nieuwe Hemel Nieuwe Aarde
het Mysterie Van de Steen
13 Zaad Jaar 2005-06
Terugkeer van het Volk van OMA
4 Zaad Jaar 2009-10
Kennisboom bloeit
Telepathie Rekt de Tijd op
CA Manitou – Noösfeer

Dag 16 – Kubus 10
Derde Weving – Hond

Dag 17, Kubus 11
Vierde Weving - Aap

Dag 18, Kubus 12
Vijfde Weving – Mens

Meest Verheven Gouden Maagd
Zwart IJzeren Garuda Kam
Onoverwinnelijke Vastberadenheid De Kracht van de Vrouw komt terug
Rijk van de Vijfde Heer van Tijd
Rijk van de Derde Heer van Tijd
Rijk van de Vierde Heer van Tijd
Vierde Kracht van Negen (36)
Tweede Kracht van Negen (18)
Derde Kracht van Negen (27)
Gamma Overwinning Brengt Vrede
Alfa
– de Overwinning Ontlaadt
Kali – de Overwinning Vestigt
Het Mysterie van de Steen
Het Mysterie van de Steen
Het Mysterie van de Steen
Befaamde Schelphoorn Topknot
De Roep van Verlichting Klinkt

1 Maan Jaar 2006-07
Genesis van de Draak is Voltooid
Als Eindeloosheid van Meditatie

Vlak van
de Wil

Het Telepathisch Rijk

Het Zintuiglijke Rijk

Derde Straal

Vlak van
de Wil

Enkelvoudig Stralend Witte “A”
Basis Ruimte van fenomenen
Rijk van de eerste Heer van Tijd
Wachter van de
Oorspronkelijke 144.000
Dali – Overwinning Richt het
Mysterie van de Steen
12 Storm jaar 2004-05
Aboriginal Continuity
Kompleet als Goddelijk Plan

Dag 21, Kubus 15
Achtste Weving - Adelaar

Zesde Straal
Toewijding

De Weg van
Uitvoeren
van Macht

Tweede Straal
Liefde-Wijsheid

De Weg van
Handelen

De Intelligentie van de
Geest van God

Het Vlak
van Spirit

Dag 14- Kubus 8
Eerste Weving - Ster

Zevende Straal
Ceremoniele Magie

Eerste Straal
De Wil van God

Tel Ek Ton On

2 Tovenaar Jaar 2007-08
3 Storm Jaar 2008-09
De Ronde Tafel van de Tweede Creatie
De Aap Genesis is begonnen
Als Lunaire Magie van de Tovenaar Vestigt de Nieuwe Camelot op Aarde

De Vierde Straal

De Katalytische Doorgang

Vijfde Straal,
Wetenschap

EXCALIBUR! - Mysterie van de steen - Zeven Rinegen van Middentijd - Kubus van de Wet - die zich
samenvoegd met de Terma and Profety van de Rode Koningin, De verlossing van de telektonon
Zeven Jaar van Profety, Volbrengen van de profetie van 2012, terugkeer van de mensen van OMA.
Volg de Mystieke Letters en je zult de weg naar huis vinden - Excalibur! De Wevingen zijn eenSjabloon
van collectieve verlichting voortgekomen uit het polijsten van de ziel.

Commentaar op de 144.000.
De 144.000 worden in de eerste en negende van de Negen Wevingen van de bolon Tiku opgeroepen.
Dit maakt dat de 144.000 drie keer worden opgeroepen, de eerste keer gebeurd in de Telektonon Profetie
als je de Kubus van de Wet binnenkomt op dag 7, kubus 1, Zone van de Draak in iedere maan. Dit betekend
dat na het doorlopen van de laatste baktun cyclus je acceptatie om 1 van de 144.000 te zijn wordt verlost.
Je bent veilig in het rijk van de Eerste Bolon Tiku, Enkelvoudig Stralend Witte A, Zone van de Ster. Tegen
de tijd van de negende weving, Kubus 16, Zone van de krijger, zal je 1 van de 144.000 in de Kubus zijn.
Wat hetzelfde is als Universele Verlichting op Aarde, de Noösfeer bewust gemaakt.

Appendix 1-B: DE NEGEN GELOFTEN VAN KRACHT. DE NEGEN WEVINGEN VAN DE
BOLON TIKU IN DE ZESTIEN JAAR KUBUS VAN DE WET
STER KUNST 8
Ik neem de Draad op van de
Eerste Weving van Bolon Ik.
De Visie van de Enkelvoudig
Stralend Witte “A” en ik verklaar:
Door mijn Sterre Kracht van
Kunst en de mystieke letter “E”
moge ik Excalibur regenereren
met de schoonheid van de
Negen Heren van Tijd!
Moge de Oorspronkelijke 144.000
van de Uitverkorenen Nu
wakker gedroomd worden!

MAAN ZUIVERING 9
Ik neem de Draad op van de
Tweede Weving van Bolon Ik,
de Visie van Rood Bliksem Kind
Grote Leegte en ik verklaar:
Door mijn Maan Kracht van
Zuivering en de mystieke letter “X”
moge ik Excalibur zuiveren met
het Universele Water van de
Negen Heren van Tijd!
Moge de Kennisboom de vrucht
van de Zevende Dag van Creatie dragen

HOND LIEFDE 10
Ik neem de Draad op van de
Derde Weving van Bolon Ik,
de Visie van Befaamde Schelphoorn
Topknot en ik verklaar: door mijn
Hond Kracht van Liefde en de
Mystieke letter “C” moge ik Excalibur
verzachten met de Loyaliteit van de
Negen Heren van Tijd!
Moge de Verlichting van Universele
Vergeving en Compassie in allen
gewekt worden!

ADELAAR VISIE 15
Ik neem de Draad op van de
Achtste Weving van Bolon Ik,
de Visie van Ontzagwekkend
Waaiende zes Turkooize Winden, en
ik verklaar: door mijn Adelaar macht
van Visie en de Mystieke Letter “U”
moge ik Excalibur scheppen als de
geest van de Negen Heren van Tijd!

TOVENAAR TIJDLOOSHEID 14
Ik neem de Draad op van de
Zevende Weving van Bolon Ik,
de Visie van Enkelvoudige Vleugel
Rood Vuur en ik verklaar: door mijn T
ovenaars kracht van Tijdloosheid en de
Mystieke letter “B” moge ik Excalibur
betoveren met de Herinnering van de
Sterregeborenen van de Negen
Heren van Tijd

Moge de noösfeer de Brug van Tijd lossen Moge de Triomf van het Mysterie van
zodat het Kosmische Volk van Oma
de Steen vervuld worden in de verlichting
uiteindelijk moge terugkeren
van de ziel van de wereld!

KRIJGER INTELLIGENTIE 16
Ik neem de Draad op van de
Negende Weving van Bolon Ik,
de Visie van Oorspronkelijk
Wijsheidslichaam Lha en ik verklaar:
door mijn Krijger kracht van Intelligentie
en de Mystieke letter “R”moge de
regenboog brug van profetie gerealiseerd
worden als Excalibur, de Onbevreesdheid
van de Negen Heren van Tijd!

Mogen de 144.000 de leiding nemen
zodat UR zal zegevieren als
Hemel op Aarde!

AAP MAGIE 11
Ik neem de Draad op van de
Vierde Weving van Bolon Ik ,
de Visie van Zwart IJzeren Garuda
Kam en ik verklaar: door mijn Aap
kracht van Magie en de Mystieke
letter “A” moge ik Excalibur de macht
van het illusionaire spel van de
Negen Heren van Tijd schenken!
Mogen de Lunaire Tovenaars van de
Nieuwe Tijd de tegenwoordigheid
van Camelot op Aarde katalyseren!

HEMELWANDELAAR PROFETIE 13
Ik neem de Draad op van de
Zesde Weving van Bolon Ik,
de Visie van de Ontzagwekkend
Uitgestrekte Blauwe Hemel en ik
verklaar: door mijn Hemelwandelaar
Profetie kracht van Ruimte en de
Mystieke letter “I” moge ik Excalibur
opwekken als de Wakkerte van de
Negen Heren van Tijd!
Moge het onderzoeken van het ongeboren
gewaarzijn de opperste overhand krijgen
onder de kenners van het Mysterie van de Steen

MENS VRIJE WIL 12
Ik neem de Draad op van de
Vijfde Weving van Bolon Ik,
de Visie van de Meest Verheven
Gouden Maagd en ik verklaar:
door mijn Mens kracht van Vrije Wil
en de Mystieke letter “L” moge ik
Excalibur bekrachtigen met de
Goddelijke Vrouwelijkheid als de
Wijsheid van de Negen Heren van Tijd!
Moge de Ronde Tafel van de Overwinnaars
van Camelot overal op Aarde aanwezig zijn!

APPENDIX 1C

Zestien Jaar Kubus van de Wet 1997 - 2013 Tijd Kaart
Woeden van de Hel
2000-2004
7

6

5

4

2003-04
Baktun 13

2002-03
Baktun 12

2001-02
Baktun 11

2000-01
Baktun 10

7

3

2010-11
1999-00

1999-00
Baktun 9

6

2
1998-99
Baktun 8

1
Zeven jaar van
het Mysterie van
de Steen
2004-2011=
Zeven Jaar
Telektonon
Profetie
1993-2000

2011-12

2

R

2005-06
1994-95

2012-13

2009-10
1998-99

3

4

5

1

2006-07
1995-96

2007-08
1996-97

2008-09
1997-98

1997-98
Baktun 7

E

B

Enkelvoudig
Stralend
Witte A

Enkele
Vleugel
Rood Vuur

X

I

Rood Bliksem
Kind Grote
Leegte

C

U

2004-05
1993-94

Ontzagwekkend

Uitgestrekte
Blauwe Hemel

A

L

Befaamde
Zwart Ijzeren Meest VerheSchelphoorn Garuda Kam ven Gouden
maagd
Topknot

U

Ontzagwekkend

Waaiend zes
Turkooize
Winden

R

Oorspronkelijk Wijsheids
Lichaam Lha

Rijk van UR-OMA
2011-2012

Het Rijk van de Zeven Jaar
van het Mysterie van de Steen 2004-2011

Excalibur and the Nine Lord of the Ring
the Nine Great Lha

Laatste Drie Jaar
Van de Zeven Jaar
van Profetie
1997-2000
Telektonon
Profetie
De Eerste Zeven Posities=
Zeven Laatste Baktuns=
Rijk van de Zeven Zieners
1997-2004

APPENDIX II

De Vijfde Macht is de code voor de stroming van
iedere dag en toont de Weg: 4 Wachten, een
Noösferische Aarde Tijd (Noöspheric Earth Time)
NET Minuut per dag!
Eerste Wacht, Analoog
(Ondersteunende) Kracht
Van Middernacht tot Zonsopgang
Tweede Wacht,
Gids Kracht
Van Zonsopgang tot het Middaguur
Derde Wacht
Antipode (Uitdagende) Kracht
Van het Middaguur tot Zondondergang
Vierde Wacht
Occult (verborgen)Kracht
Zonsondergang tot Middernacht

Antipode Kin – Uitdagend
Zegel = 130 Kin van het Kin
van bestemming, heeft altijd
de antipode kleur, Dezelfde
toon en is lid van dezelfde
Aarde familie Storm = Portaal
Aarde Familie, dus de Antipode
= Rode Kristallen Maan, kin 129
(antipode kin altijd 10 Kin codes
verwijderd: Storm 19, Maan 9)

Getallen van de
Galactische Tonen
Magnetisch = 1
Lunair = 2
Electrisch = 3
Zelfbestaand = 4
Boventoon = 5
Ritmisch = 6
Resonant = 7
Galactisch = 8
Solair = 9
Planetair = 10
Spectraal = 11
Kristallen = 12
Kosmisch = 13

Hoe bouw je het Dagelijkse
vijfde Machts Orakel

De Gids kin heeft altijd dezelfde
kleur als de kin van bestemming.
Om de Gids te vinden: als de kin
van bestemming gegidst wordt
door de volgende tonen:
1,6,11 = hetzelfde zegel
2,7,12 = 12 zegels vooruit, of 8 terug
3,8,13 = vier zegels vooruit
4,9 = 4 zegels achteruit
5,10 = 8 zegels vooruit, of 12 terug
Dus 12 Storm gids = 12 Aap
De Aap is nr 11 = 12 zegels vooruit of
8 zagels achteruit van Storm, kin 19

Kin van Bestemming
Voorbeeld
Blauwe Kristallen Storm
Kin getal 259
Storm Kin code = 19
Kristallen toon = 12
Occult Kin
De Kin van bestemming plus
de Occulte Kin = altijd 21
Storm (19) + Wind (2) = 21
De som van de tonen = altijd 14,
Kristallen Storm (toon 12) +2 =
lunaire Toon 2 Occulte Kin =
2 Wind (Kin getallen van occults
= altijd 261) 12 Storm ,
Kin 259 +2 Wind, Kin 2 = 261

Relaties in de Kleuren:
Analoog

Rood en Wit
Blauw en Geel

Antipode

Blauw en Rood
Wit en Geel

Occult

Rood en Geel
Blauw en Wit

Analoge Kin
Ondersteunende Zegel =
altijd 19 min het getal van de
bestemmings Kin In dit geval
Kin 19 De analoge code
19 – 19 = 0 = Zon Perfecte
Analoog = 12 Zon Analoog +
Bestemming = 19 Hebben
altijd dezelfde planeet Storm
= SP Pluto Zon = GK Pluto
Kin Code Getallen van
Zonne Zegels
1 = Rode Draak
2 = Witte Wind
3 = Blauwe Nacht
4 = Geel Zaad
5 = Rode Slang
6 = Witte Wereld Overbrugger
7 = Blauwe Hand
8 = Gele Ster
9 = Rode maandag
10 = Witte Hond
11 = Blauwe Aap
12 = Gele Mens
13 = Rode Hemelwandelaar
14 = Witte Tovenaar
15 = Blauwe Adelaar
16 = Gele Krijger
17 = Rode Aarde
18 = Witte Spiegel
19 = Blauwe Storm
0 (20) = Gele Zon

Tovenaar
SP Maldek

2005-06

Adelaar
SP J upiter

2006-07

Krijger
SP Saturnus

2007-08

Aarde
SP Uranus
2 Hand
GK Aarde

2008-09

Spiegel
SP Neptunus

2009-10

Sto rm
SP Pluto

2010-11

Zon
GK Pluto

Wortel - Kroon
Hemelwandelaar - Zaad

Uitkomst van het
Wekken Transpositionele Dynamica
Kroon-Wortel
Zon - Aarde

Wortel - Kroon
Ster - Draak

Uitkomst van het
Wekken Transpositionele Dynamica
Kroon-Wortel
Aarde - Mens

Aarde
SP U ranus

Aarde
SP Uranus

DE HEERSERS IN 2004-05
DE ORAKELS
appendix III-A
Wek:

Kroon van Kroon

Bevestig:

Kroon van Wortel
Hart van Hart
Zeven
Generatie
Constant

Uitkomst van het
Wekken Transpositionele Dynamica

2 Hand
GK Aarde

Uitkomst van het
Wekken Transpositionele Dynamica

Uitkomst van het
Uitkomst van het
Wekken Transposi- Wekken Transpositionele Dynamica tionele Dynamica
Kroon-Wortel
Kroon-Wortel
WereldoverNacht - Wind
brugger - Hand
Wortel - Kroon
Wortel - Kroon
Nacht -Hond
Spiegel-Hand

Draak
GK Neptunus

Mens
SP Aarde

Zaad
GK J upiter

Ster
GK Venus

Wek:

Wortel van Wortel

Bevestig:

Wortel van Kroon

Uitkomst
Heersers in de Orakels
Uitkomst van het
Wekken Transpositionele Dynamica

Kroon-Wortel
Maan - Mens
Wortel - Kroon

Kroon-Wortel
Ster - Aarde

Kroon-Wortel
Aap - Wind
Wortel - Kroon
Spiegel-Adelaar

Hemelwandelaar (perfecte
Occult)

SP Mars

Hand
GK Aarde
Wind
GK Uranus

Zon
GK Pluto
2012
Hemelwandelaar

Nacht
GK Satuturnus
Spiegel
SP Neptunus

GK Mars

Geeft
Perfecte Occulte
paren in Kroon
en Wortel Aan

Aarde

Planteaire (10) Aarde
SP Uranus
“Tweede Aarde”
Doel van fluxbuis
Tijd tunnel
Experiment

Orakel van de Troon Jaar Een: Kin 67 Lunaire Hand, GK Aarde, Hart Occult van de Witte Kristallen Tovenaar; staat in het Centrum, verbindt de eerste 4 Jaar. Zie Jaar 4. Orakel van de
Avatar Jaar 2: Kin 52 Kosmische Mens SP Aarde Kroon Uitkomst Regeert De Kroon van de Avatar Orakel van het Mysterie Jaar 3 Kin 52 Kosmische Mens SP Aarde Uitkomst van de
Wortel – Kosmische Mens neemt de Kroon En de Wortel volgt daar uit. Orakel van Initiatie Jaar vier. Kin 67 SP Aarde Hart Antipode van de Rode Lunaire Aarde, strekt zich uit Jaar
een om de eerste 4 jaar in het Hart bijeen te binden, Uitkomst Wortel Kin 207 Kristallen Hand SP Aarde = 12/21/2012 Overwinning verzekerd. Vijf Aarde’s eerste 4 jaar 2 Lunaire
Handen, 2 Kosmische Mensen + 12 Hand, Winter Zonnewende 2012 Tijd Ruimte Orakel Jaar 5: Kin 107 Elektrische Hand, Uitkomst Van de Kroon: Elektrische heling van De Aarde
op de Noösfeer. De Kroon Verzekert de circumpolaire regenboog- Brug. Overstijgend Orakel Jaar 6 Geen Aarde, de Hemel daalt af, Alles schijnt in zijn ware waarde: Tijd Tunnels
worden geopend naar Kin 257, Planetaire Aarde, Wortel Uitkomst. Kubus Orakel Jaar 7: Kin 152 (19x8) Solaire Mens Wortel Uitkomst van het Zevende jaar, rtelt het hele
Mysterie van De Steen – Solaire Mens= Toekomstig ras.

Index van de Aardes

Zoals de zeven Aardes van de even Orakels van het Heptagonon van de Geest van de Hemel van de Zeven Jaar van profetie, dus er zijn zeven Aardes. In de Ring Orakel Kaarten
van het Mysterie van de Steen (zie de Zeven Orakel Kaarten,Telektonon: Spel van Profetie) Aarde wordt of aangegeven Als Galactisch Karmisch, Hand, code 7, of Solair Profetisch,
Mens, code 12. Echter waar in de Zeven Orakel Kaarten van de Zeven Jaar van Profetie Er een Aarde per Orakel is, hebben In het Mysterie van de Steen 5 Orakel/ Ringen een Aarde,
maar de vierde het Orakel van initiatie heeft twee Aardes, Wat de macht van vier betekent in de verhouding 4:7::7:13, terwijl het zesde orakel Transcendentie er geen heeft.
Dit heeft dan weer de “tweede Aarde,”planetaire Aarde (10 Aarde, SP Uranus – Zie boven) Als het wortel uitkomst Orakel van het 6e jaar van Het Mysterie, is 10 Aarde Het onderwerp
van het tijd tunnel Experiment om de Hemel (Uranus) En de Aarde te verbinden en als zodanig de “trap naar de hemel” Te herstellen.
(Telektonon Bord, Spirit Loop Posities 13 tot 16)

Wortel - Kroon
Hemelwandelaar- Mens

Ster
GK Venus

Hond
SP Mercurius
Hand
GK Aarde
2012

Maan
GK Mercurius

Hemelwandelaar

W ereldoverbrugger

Nacht
GK Satu rnus

Hemelwandelaar
SP Mars

Mens
SP Aarde

mens
SP Aarde
Aarde
SP Uranus

Adelaar
SP J upiter
Wind
GK Uranus

Ster
GK Venus
SP Mars

AaP
SP Venus
Spiegel
SP Neptunus

Maldek SP

J upiter S P
Visie

Uranus GK
Spi rit

Mercuius SP
Har t/Liefde

Aarde SP
Vrije Wil
Volbrenging

Aarde GK

Volbrenging

Aarde GK

Saturnus SP Uranus S P
Navigatie
Intelligentie

Venus SP
Elegantie

Pluto SP

Uranus G K
Spi rit

Uranus S P
Navigatie

W

Aarde SP
Vrije Wil

Pluto GK

Geboorte/
Geheugen

Hart Constante

Boeddha/Mohammed
Neptunus GK Kroon van Wortel
Opwek Uitkomst

Uranus SP
Na vigatie

Mohammed/Boeddha
Wortel van Kroon

Eindeloosheid/ Zelf-Opwekken Universeel vuur/
Christus
Verlichting
Meditatie

Neptunus SP

Volbrenging

Aarde GK

J upiter G K
Opbloei

Katalytische
Telepathische Wereld
Wereld

Navigator van
Visie
Gekroond door
De Vrije Wil
Zintuiglijke Wereld
Opgewekt als
Licht

Van Navigatie
Gekroond door
Liefde
Zintuiglijke Wereld
Omgevormd in
Telepathische
Wereld

Meditatie
Gekroond door
Volbrenging
Van Telepathische
Wereld
Opgewekt als
Dubbel
Aangeslagen
Electron

URANUS
Grote afdruk = Heersers van de Uitkomst - Aarde - Uranus
Stevig verankerd in de Aard Kern. Tijd Tunnels zijn klaar
Kleine afdruk = posities in orakels, maar geen heerser van de Uitkomst

Vrije Wil van
Intelligentie
Gekroond door
ElegantieZintuiglijke Wereld
Vredig gemaakt
Als heel
systeem
Herlading

Navigatie van
ZelfGeneratie door
Bloeiende
Telepathische
Wereld
Gezuiverd
Als mentaal
Electron

Vuur/Verlichting
Gekroond door
Geboorte/Herinnering
Telepathische Wereld
Tot vrede gebracht
Door Mentaal Electron
Neutron ontlading in
Het Centrum van de Aarde –
Nieuwe Solaire Mens
Verrijst uit het Mysterie
Van de Steen

Rood Bliksem Befaamde
Zwart IJzeren Meest Verheven Ontzagwekkend Enkelvoudige
Vleugel Rood Vuur
Kind Grote
Schelphoorn Garuda Kam Gouden Maagd Uitgestrekte
Spirit van
Volbrenging
Blauwe Hemel Universeel
Leegte
Topknot
Eindeloosheid/

Uranus SP
Navigatie

J upiter S P
Visie

Aarde SP
Vrije Wil

EA R T H

Geest van
Tijdloosheid
Gekroond door
Visie
Zintuiglijke Wereld
Opgewekt als Hitte

Enkelvoudig
Stralend
Witte “A”

Kern van de
Aarde Wortel
van Wortel

Mens Tijdloosheid
Hart van Aarde GK
Hart Volbrenging

Noösfeer
Kroon van
Kroon

Zintuiglijke Wereld

Appendix III-B, Uitkomst van de Heersers van de Bestemmings Orakels

