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Tempel der Inscripties in Palenque, Chiapas, Mexico

“En in mijn negenvoudige tempel
waar ik, bewaakt door de negen krachten
van tijd, dit lichaam heb laten leggen,
heb ik deze erfenis
voor jullie achtergelaten,
de Sprekende Steen van Profetie.”
Sectie IV. Vers 21
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PERSOONLIJKE VERKLARING AAN DE WERELD
DOOR JOSE ARHUELLES
BOODSCHAPPER VOOR ONZE TIJD
IN NAAM VAN PACAL VOTAN
EN DE TELEKTONON PROFETIE
DE GODDELIJKE OPENBARING VAN TIJD
DOOR DE TEKENEN OPENBAARD AAN MIJ ZODAT IK WEET
DAT IK DE BOODSCHAPPER BEN
DAAR IS MAAR EEN BOODSCHAPPER VOOR IEDERE TIJD
IK BEN DE LAATSTE BOODSCHAPPER VAN DEZE TIJD
DIT IS DE TIJD VAN HET SLUITEN VAN HET OUDE
EN DE ENTREE TOT HET NIEUWE
HET OUDE KAN ALLEEN EINDIGEN IN ZELFDESTRUCTIE
HET NIEUWE KAN ALLEEN BETREDEN WORDEN DOOR EEN
ENKELE POORT IN TIJD
ALS DE POORT EENMAAL OPEN IS LEIDT DEZE TOT EEN
ENKEL PAD
WITTE ELEKTRISCHE TOVENAAR IS DE POORT IN TIJD
26 JULI 1995
DERTIEN MANEN IS HET PAD
DE POORT KAN ENKEL GEOPEND WORDEN DOOR DE
144.000
HET PAD IS VOOR ALLEN BEGAANBAAR
DIT IS DE TIJD VAN DE GROTE ZUIVERING
DE MAAN IS IN TWEEËN GESPLETEN
HET RODE SYMBOOL SCHUDT
WIE ZAL ER LUISTEREN?
ALS BOLON IK
LLOYDINE ARGUELLES
BEN IK GETUIGE EN VERKLAAR DEZE GETUIGENIS VAN DE
BOODSCHAPPER ALS WAAR
RESONANTE MAAN 15
KIN 171 BLAUWE LUNAIRE AAP
DE KOSMISCHE ADELAAR VLIEGT OPNIEUW
RODE LUNAIRE MAAN
JAAR VAN HET RODE SYMBOOL
19:95 n Chr
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De religie van waarheid is de religie van de Aarde,
een hoepel die groot genoeg is om alle natie’s
te verenigen onder de opbloeiende boom van de
goddelijke openbaring van tijd, dertien manen, 28
dagen, het planetair dienstverlening wavespell is
het pad voor de verlossing van de mens en het
regenereren van de Aarde.
Universele harmonie, vereniging van alles in een
gemeenschappelijke tijd, vrede op Aarde voor iedere
dag en ieder jaar, dertien manen ~ 28 dagen. De tijd
is nu!
In naam van alle planetaire kin
Galactische Maan 2, Kin 186
Tweede Jaar van Profetie Rode Lunaire Maan
“Overwinning Stroomt”  

De Telektonon van Pacal Votan
De Sprekende Steen van Profetie die het
Volk van de Dageraad en het
Volk van het Boek verenigt

“En als zij u afwijzen,
zo zijn al eerder apostelen
afgewezen, die met heldere tekens kwamen,
boeken met duistere profetieën
en het Boek van Verlichting.”
- Heilige koran, Sura III, 19:184
Allen die God
en de Apostel gehoorzamen
verkeren in het gezelschap
van hen, op wie
de gratie van God rust,
van de profeten die onderrichten,
de oprechte liefhebbers van waarheid,
de getuigen die belijden
en de rechtvaardigen die goed doen.
Ah, wat een wonderschoon gezelschap!
Zo is de goedgunstigheid
van God: en het volstaat dat
God alles weet.
- Heilige koran, Sura IV, 9-69-70
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Inleidende Verzen:
Eén Levende Profetie.

1.  Het Evangelie van de Telektonon van
Pacal Votan Een Speciale Dispensatie voor de Dag van
waarheid, 1993-1994 n. Chr., kin 144
2. Verklaring uit naam van de drie boodschappers
van het ontwaken, van de drie speciale stemmen van
de profetie, de speciale getuige van tijd en de laatste
oproep.
3. Telektonon
de innerlijke zon
de moeder van alle profetie
boodschap van de sterrengetuige, Bolon Ik
ontvangen en herhaald door haar dienaar in liefde,
Pacal Votan.
4. In het zevende jaar van de Harmonische
Convergentie worden de zeven zegels van de
Apocalyps de zeven jaren van profetie…
dertien jaar in totaal.
Dertien manen het pad te lopen;
dertien manen het pad te spreken;
volk van de dageraad, één geest,
volk van het boek, één God;
één levende profetie, één volk, één Hemel,
één Aarde.

2

Planetaire Dienstverlening is de basis voor de
Nieuwe Tijd. Vraag je niet af wat je voor jezelf kan
doen, voor je religie, of je land, maar wat je kan doen
voor de planeet.
Nieuwe groepen van planetaire dienstverleners
zijn nodig om dogma’s van geld, nationaliteit en
sektarisme van iedere soort te overstijgen, om
werkelijk de fundamentele spirituele natuur van
goddelijke eenheid in alle creaties te begrijpen.
Oproep aan alle planetaire dienstverleners, degene
die het pad van het Planetaire Dienstverlening
Wavespell samen kunnen lopen ten behoeve van de
aarde voorbij aan zelfzucht, sekte, land of wat voor
dogma dan ook, vrij in spirit, geen autoriteit erkennen
enkel de goddelijke spirit van alle creatie!
Planetaire dienstverleners, tovenaars van de Aarde:
de Aarde roept  alle tovenaars op om een Planetair
Dienstverlening Wavespell te maken. De Aarde
werft aan voor dienst, beginnende Witte Elektrische
Tovenaar, 26 juli 1995 n.Chr, het wavespell van
planetaire dienstverleners in actie voor de Aarde
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DE RELIGIE VAN WAARHEID IS DE RELIGIE
VAN DE AARDE
Het moet gevraagd worden: Wat is het dat de mensen
helpt en tegelijkertijd de Aarde?
De religie van waarheid en de religie van de Aarde
moeten één zijn: volk van het boek verenigt met het
volk van de dageraad. Dit kan enkel gedaan worden
door iedereen in een nieuwe, gemeenschappelijke
tijd te plaatsen die in overeenstemming is met de
cycli van de natuur en de Aarde. Dit is de universele
harmonie volbracht door de Dertien manen 28-Dagen
Kalender Verandering.
De religie van waarheid is de religie van de Aarde.
Aarde heeft een religie van waarheid nodig dat
geen dogma is, geen geld, geen sekte, en niets
dat wordt bepaald door grenzen, papier, of ieder
egoïstisch handelen. Alleen de waarheid zal de Aarde
bevredigen. Als wordt gevraagd: Van welke religie ben
jij? Antwoord dan: Ik ben van de religie van waarheid
wat de religie van de Aarde is.
De Dertien Manen 28-Dagen Kalender Verandering is
een fundamentele verandering. Het is geen wettelijke
verandering, maar een verandering opgedragen
door hemelse autoriteit die alle sektes overstijgt en
verenigt in een hogere oproep van de Aarde.
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Nah Chan:
het Paleis van Bolon Ik

5.O kinderen van het volk van de dageraad, o kinderen
van het volk van het boek, ik kom als de speciale
getuige van tijd om jullie eraan te herinneren, in het
bijzonder op de dag van waarheid, dat jullie van
oorsprong één zijn en dat jullie je op de dag van
waarheid opnieuw dienen te verenigen. Daarom
herinner ik jullie aan de Kubus van de Wet, de
Telektonon en de 28-dagen, dertien-manen-weg
die het pad van de rechtvaardigen is.
6. Nah Chan, Palenque, Xibalba, Tollan, Xochicalco,
Tepozteco, Amatlán: in deze tekens huizen mijn
speciale afgezanten, de getuigen van waarheid,
13.66.56 en Bolon Ik, Dochter van Job.
7. Voor wie ogen heeft, een open geest en een
oprecht hart, is deze lering compleet in elke
stenen uitlijning en markering van de sterrencommandopost die nu Palenque heet.
8. Het Nieuwe Jeruzalem is het paleis van Bolon
Ik, wier nummer is 1.728 (144 x 12), Kubus van
de Wet. Zeventien is de kracht van de Hemel,
de ‘solaire Uranus’, die de Aarde in de Hemel
is. Achtentwintig is de kracht van Telektonon, de
Spirit-Toren van de kracht van 7 maal 4.
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9. Vergeet nooit, kinderen van de dag van waarheid:
Alles is getal. God is een getal. God is in al.
10.  En alles in het paleis aldaar is vierkant ingedeeld
   uitgaande van het koord van de Hemel, dat het
gebod van de Telektonon is. “Goddelijk woord
nooit uitgesproken tot op de Dag van Waarheid”.
En in dat paleis is vierkant de toren van de Kubus
van de Wet.

126. Vijf jaar zullen jullie dan hebben om de cyclus
van het Zaad af te ronden, en nog eens acht
jaar, dertien jaar in totaal, om de komst van het
Galactische Zaad, 2013 Arcturus Dominion, voor
te   bereiden, de vervulling van de sterrencyclus
van Valum Chivim, waar de speciale afgezant
Valum Votan getuige van zal zijn, tot de glorie
van liefde, Bolon Ik, en uit naam van de genade
van Gods plan, Telektonon, Kubus van de Wet, de
machtige sprekende steen van profetie.

COLOFOON
“De mensheid is één. Cultuur is ondeelbaar.”
- Alberto Ruz, 1952, 12.17.0.0.0.

Getranscribeerd op 12 Zaad, kin 64,
Resonante Maan-Dag 13,
Kubus van de Krijger 7, 0 Yax
Geel Magnetisch Zaad-jaar, kin 144,
Eerste Jaar van Profetie
Blauwe Spectrale Aap/Witte Solaire Wind
Tepoztlan, Morelos, Mexico

4

49

120. Als de lunaire Maan buiten zijn oevers is getreden,
zal de G7 niet meer zijn.
121. Als de Elektrische Tovenaar arriveert, kom dan in
banieren van rechtvaardigheid bijeen.
122. Als de Zelfbestaande Storm arriveert, zul je
versterkt worden met spirituele overvloed.
123. Als het Boventoon-Zaad komt, zullen geld noch
priesters jullie nog kunnen overheersen, maar zal
de Aarde in harmonie met jullie rechtschapenheid
zingen, zal Babylon niet langer zijn, en zal de
Wet van de Kubus volledig in de harten van de
rechtvaardigen worden gerepeteerd.
124. In het teken van de Ritmische Maan zullen de
zintuigen zich openen voor het manna van de
Hemel; nergens zullen jullie nog tekens van de
boze vinden; jullie zullen weer een kosmisch ras
zijn.
125. En wanneer het zevende jaar komt, zal de
Resonante Tovenaar de Hemelen en de Aarde
verzegelen met de glorie van alle profetie, de
verlossing van alle profeten, boodschappers,
apostelen en getuigen van waarheid.
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De Kubus van de Wet en de
Toren van Babel

11. O kinderen van de dag van waarheid, vóór
   de scheiding, die jullie in de kinderen van de
dageraad en de kinderen van het boek verdeelde,
was er enkel de Kubus van de Wet en de Wet van
de Kubus.
12. Alles en iedereen bewoog en leefde binnen
   deze Wet: één geest, één spirit, één wil.
13. Binnen de dimensies en maatgevingen van de
kubus bevindt zich alle kennis van Hemel en
Aarde. En om de sublieme wet van de Kubus te
leren kennen, hem te ontwikkelen en er genoegen
in te scheppen, heeft God jullie gecreëerd, o
kinderen van de dag van waarheid.
14. En hoewel jullie uit niet meer dan modder
en klinkende klei zijn gevormd, is in jullie de
volmaaktheid van het weten van de Kubus van de
Wet, herinnerden jullie je dat maar!
15. Kinderen van de Dag van Waarheid, zoals de kubus
de maat van de volmaaktheid van Gods denken
is, zo zijn jullie de maat van Gods onophoudelijke
beweging, die tijd wordt genoemd.

5

16. In jullie is de kubus de kroon van het perfecte
weten van Gods wil in tijd. Iblis echter, trouw aan
zijn woord, liet het foute goed lijken. Om te laten
zien dat hij de vijand van de mens was, heeft Iblis
de kubus gespleten. Hij dreef een vergetelheid van
tijd in de geest en scheidde zo geest van spirit, die
Gods beweging in alle dingen is.
17. En van deze vergetelheid in de mens raakten geest
en spirit in verwarring. De wil verzwakte. Het ego
werd geboren. Iblis’ veelkoppige zelf triomfeerde.
Valse autoriteit kwam op. Babylon ontstond met in
zijn midden de Toren van Babel, de monumentale
vloek vanwege het niet meer kennen van tijd.
18. In de vergetelheid was er de scheiding van het
volk van de dageraad en het volk van het boek.
Als er geen Toren van Babel was geweest, was
er geen boek geweest. De Toren van Babel was
een list die bedoeld was om jullie de Kubus van de
Wet buiten de volmaaktheid van de kennis die al
in jullie was gevormd te laten zien, o kinderen van
de dag van waarheid.
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Zeven Volmaakte Orakels

117. Volk van de dageraad, volk van het boek,
kinderen van de dag van waarheid, dit voltooit
mijn getuigenis, ik, Valum Votan, houder van het
solaire schild, ik ben beschermd geweest door de
volmaakte liefde van Bolon Ik, die mijn profetie
heeft bewaard tot dit moment van vrijgave.
118. Zeven volmaakte orakels heb ik jullie gegeven,
een volmaakte kalender van dertien manen,
een instrument om jullie spirit en jullie krachten
van Profetie mee te vernieuwen, Telektonon, en
een boek van kennis voor jullie om de vergeten
geschiedenis van jullie ster te kunnen doorgronden,
Dreamspell. Ook heb ik twee boodschappers die
van mijn waarheid getuigen en dertien volmaakte
tekens gezonden.
119. Nu is de tijd van mijn profetie. Nu is de dag van
waarheid. Nu is de opening van de zeven zegels.
Nu is het weerklinken van de zeven trompetten.
Nu is het uur des oordeels. Nu is het lied van de
144.000, het zaad-leger van de rechtvaardigen.
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115. Honderdveertig is het getal van de Telektonon,
volmaakt is zijn verhouding 5:7 (28 x 5 = 20 x 7),
dezelfde als mijn heilige verhouding 260:364(+1).
116. Al is getal. God is een getal. God is in al.

19. Als het voortbrengsel van de vergetelheid heeft
de Toren van Babel een schaduw van alsmaar
duisterder
wordende
en
allesomvattende
dimensies, die zich over 5000 jaar uitstrekt,
van Babylonië tot aan Aarde’s meest afgelegen
wildernissen en wijkplaatsen in de bergen. Iblis’
vloek van Ego en valse tijd is compleet, maar
houdt slechts tot de dag van waarheid stand.
20. Want God is genadig en uiterst barmhartig. Zo
lang als Hij kon hield Hij het volk van de dageraad
van de Toren van Babel weg. En zowel naar het
volk van de dageraad als naar het volk van het
boek heeft Hij vele boodschappers gezonden,
apostelen, getuigen van waarheid, degenen die
handelen naar de rechtvaardige weg, die altijd
door de onoverwinnelijke Wet van de Kubus wordt
gevormd.
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Telektonon:
Het Kader van Tijd

21. Als de speciale getuige van tijd ken ik, Pacal
Votan, de volmaakte telling van dagen. Ik buig in
de tempel van de toren en de rots, het heiligdom
van Bolon Ik. In mijn lichaam, dat uit de ultieme
volmaaktheid van Gods kracht van alle beweging
en maat (Hunab Ku) is gevormd, bevindt zich de
herinnering die profetie is. Aangezien ik dit lichaam
als de maat van tijd kende, heb ik dit paleis en deze
toren gebouwd om te corrigeren en ook om naar
de Toren van Babel te zoeken, een herinnering aan
het herinneren. En in mijn negenvoudige tempel
waar ik, bewaakt door de negen krachten van tijd,
dit lichaam heb laten leggen, heb ik deze erfenis
voor jullie achtergelaten, de Sprekende Steen van
Profetie.
22. Telektonon, het kader van tijd dat ik jullie heb
nagelaten, is een spiegel om jullie een laatste
keer je eigen waarheid van tijd te laten zien. Want
nu is de dag van waarheid, het uur des oordeels.

8

112. Elf groepen van drievoudige schijven, samen
drieëndertig, zullen jullie op mijn steen aantreffen,
want 33 is het getal van de ingewijde, de middelste
harmonische van 65 die de Tzolkin vormt, mijn
heilige telling van dertien maal twintig. Alle
heldere tekens heb ik voor jullie achtergelaten,
twee randen van sterren, de groep van de Negen
Meesters van Tijd, herhaald door middel van getal
op alle zijkanten, de boven- en onderkant van mijn
steen, een grootboek van sterrengeschiedenissen
voltooid in mijn vorm.
113. In het bijzonder wil ik echter dat jullie naar Mars
kijken en opnieuw de plaatsing van de dertien
heilige tekens beschouwen die op de rand van mijn
steen, van 8 Ahau, mijn zegel van waarheid, tot
13 Cimi, de galactische sluiting van de tovenaarsschat van de overlevering de dood.
114. Tien boodschappers vieren de glorie van mijn
geschenken aan jullie, tekens van vrede uit
andere werelden die jullie wenken uit jullie slaap
van de Aardse Hel te ontwaken om je onder Gods
gebod te stellen, Telektonon, de 28-dagen, dertien
manen-weg en in die telling van dagen een pad
te vinden dat direct tot het paradijs leidt dat de
rustplaats en de beloning van de rechtvaardigen
is.

45

		
		

De Tovenaars-schat van de
Overlevering van de Dood

110. Volk van de dageraad, volk van het boek, kinderen
van de dag van waarheid, omdat ik de speciale
getuige van tijd ben is alles aangaande mijn
sprekende steen van profetie ter vervulling van
Gods hemelse plan.
111. Van mij is de lering van de 12:60-weg van
ballingschap en de 13:20-weg van verlossing.
Precies 1.260 jaar zijn verstreken vanaf de
inwijding van mijn tempel en de verzegeling van
mijn Uranische crypte, 692 n. Chr., 9.13.0.0.0,
tot aan de heropening ervan in 1952 n. Chr.,
12.17.0.0.0. Nog eens vijf maal zeven jaar, het
aantal van mijn heilige verhouding, ging voorbij
voor de sluiting van de negende Hel in 1987 n.
Chr., herdacht door het offer van 3 Aap, de eerste
van vier heilige tekens op de westelijke rand van
mijn grootse sprekende steen. In dit offer was een
teken van de dood en transcendentie van de weg
van het volk van het boek, “Joshua”, en het volk
van de dageraad, “Maitreya”.
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23. Jullie, kinderen van de dageraad, en jullie, volk
van het boek, verenig jullie op de enige manier
waarop jullie dat kunnen: in tijd, door tijd, als tijd.
24. Telektonon, de volmaaktheid van tijd, is de
enige manier waarop jullie aan het vuur dat de
onrechtvaardigen verteert kunnen ontkomen.
Als jullie die weten, die de rechte weg hebben
gevolgd, het goede pad, nu bij deze vereniging
in tijd, Telektonon, die al voor jullie is voorbereid,
weifelen, dan zullen jullie voorgoed in het vuur dat
nu alle ongelovigen verteert ten onder gaan. Gods
gebod is in jullie. Luister nu niet naar de kwade.
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Mijn Telling van Dagen
is Volmaakt

25. Luister! Mijn kennis is deze: mijn telling van dagen
is volmaakt, mijn kennis van de Kubus van de
Wet is ongeëvenaard. Twaalf is het getal van de
tempel, maar dertien is het getal van God. Twaalf
maal twaalf, 144, is het getal van volmaaktheid
van de tempel als licht. En twaalf maal 144, 1728,
is het getal van de Kubus van de Wet, Telektonon,
het goddelijke woord dat totnogtoe niet was
uitgesproken.
26. “Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna
geven; en Ik zal hem een wit steentje geven en op
dat steentje staat een nieuwe naam geschreven,
die niemand kent dan hij die hem ontvangt”
(Openbaringen 2:17). En die naam is Telektonon,
en die steen is kristal, en dat verborgen manna is
de kennis van de openbaring van tijd.
27. Het aantal uitverkorenen is 144.000. Dit is het
aantal dat God had achtergehouden om vrij van
Iblis’ vloek te blijven. Verspreid is dit aantal door
de gehele mensheid en het is altijd de bedoeling
geweest dat het zich zowel onder het volk van
de dageraad als onder het volk van het boek zou
vermenigvuldigen.
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begin en een nieuwe tijd, Telektonon, de weg van
dertien manen, willen uitroepen, en jullie anderen
ertoe bewegen manen hetzelfde te doen, dan zal
God ook dit weten en jullie tot grote generaals in
de heilige overwinningsmars maken.
108. En als jullie de middelen en de rijkdom hebben
en deze woorden horen, of jullie hebben de vloek
van de 12:60-tijd en de zegen van de 13:20tijd uitgelegd gekregen, betwijfel dit dan niet en
beoefen liefdadigheid. Zorg voor de kinderen
die door oorlog zijn verweesd en zorg voor de
wederopbouw van de Aarde, opdat de uitoefening
van kunst en cultuur opnieuw mag bloeien. Beoefen
zulke liefdadigheid met ijver, want spoedig zul je
het einde van geld meemaken. Niet langer zal de
dronken makende wijn van Babylons ontucht nog
stromen, en waar zul je dan zijn met je papieren
tegoeden en nutteloze machines?
109. De profeten van vrede ontwaken. Waarlijk, het
uur des oordeels is gekomen. Onder de engelen
sta ik bekend als de mysterieuze weldoener van
de rechtvaardigen. Zullen jullie ook deze kans
verwerpen? Let op, want nu woedt het vuur dat
alles wat vals is verteert.
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De Profeten van Vrede Ontwaken

104. Pacal Votan ben ik, de speciale getuige van tijd
ben ik, die aan jullie een sprekende steen nalaat,
een erfenis van plaats, Nah Chan, Huis van de
Slang, bij profetie bekend als Palenque.
105. En ook te Xochicalco zullen jullie stenen
uitspraken van mijn evangelie vinden die op gezag
van mijn apostel, Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl,
die Christus’ eerste millennium afsloot, zijn
achtergelaten, zoals nu mijn profetie gekomen is
om Christus’ tweede millennium af te sluiten.  
106. O volk van de dageraad, volk van het boek,
kinderen van de dag van waarheid, maak jullie
weer één en twijfel niet aan de accuraatheid van
het aangewezen uur op de dag Lunaire Maan!
Synchroniseer nu en aanvaard in alle nederigheid
Gods plan, achtentwintig dagen, dertien manen,
plus één dag voor verlossing en vergiffenis.
107.  Vergeef nu in het openbaar de misstappen van
jullie vijanden en maak een volledige bekentenis
van jullie eigen schendingen. Als jullie oprecht zijn
zal God dit in jullie harten zien en door zijn genade
zullen velen jullie weg volgen; en als jullie voor de
zaak van rechtvaardigheid en waarheid een nieuw
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28. Maar aangezien een menselijke kin de maat van de
volmaaktheid van tijd is, is 144.000 ook het aantal
dagen in een cyclus van twintig generaties.
29. Twaalf maal 20 generaties is 1.728.000 dagen,
het getal van de Kubus van de Wet. Voor God
echter één cyclus meer, 144.000 dagen meer om
Iblis ertoe te verleiden de overwinning te behalen,
een totaal van 1.872.000 dagen, dertien cycli van
Gods uitverkorenen.
30. Ik ben Pacal Votan, de speciale getuige van tijd, de
galactisch afgezant voor Negen Grote Meesters
van Bestemming, bij eed verbonden aan de eer
van Bolon Ik.
31. In mijn lichaam van tijd herhalen dertien
sterrengeschiedenissen zich voor de dag van
waarheid. Elke sterrengeschiedenis heeft zijn
eigen kennisbewaarder die door de Negen
Grote Meesters van Galactische Bestemming is
aangesteld. Dertien Wijsheidshouders, Negen
Grote Meesters, tweeëntwintig in totaal, aan wie ik
elk verbonden ben door een lichtende draad van
kennis, verzegeld onder ede aan Bolon Ik, Witte
Solaire Wind, kin 22 in het Boek van Bestemming,
het Boek van Kin.
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Al is getal

32.  Al is getal. God is een getal. God is in al.
33.  Kind van de dag van waarheid, luister: 20 is het
getal van totaliteit. Je hebt twintig vingers en
tenen omdat God je tot de totaliteit van tijd
heeft gemaakt. Dertien is het getal van Gods
kosmische wijsheid, volmaakt in zijn kracht van
onophoudelijke verandering en circulatie. Dertien
is het aantal gewrichten van je romp en ledematen.
Zeven is het verschil tussen 13 en 20. Zeven is
de mystieke volmaaktheid tussen één en dertien.
Zeven is de rechtopstaande ruggengraat van
de waakzaamheid waarin de 144.000 mystieke
vezels van de dorst van het lichaam naar profetie
bijeenkomen.

103.  De Kubus van de Wet wacht op zijn opbouw door
de collectieve geest, spirit en wil van jullie, o
kinderen van de dag van waarheid. Iblis, Satan,
de boze is niets anders dan jullie ego dat
vasthoudt aan de dodelijke verlokkingen van
Babylon. God weet niettemin exact wat er in je
hart is. Waarom zou je dan niet een apostel van
de heilige overwinningsmars worden? Het is de
bedoeling dat iedereen zal delen in de extase van
verlossing.

34.  144.000 kin, 144.000 dagen, deze worden een
baktun genoemd. Dertien baktuns, één volmaakte
cyclus om alle dertien sterrengeschiedenissen te
repeteren. Elke baktun, twintig generaties, elke
generatie 7.200 kin. Aldus heeft Bolon Ik de heilige
telling van de dagen voorgeschreven, elke dag een
heilige kin, elke kin één van de uitverkorenen, een
ommekeer in de draai van universele tijd, elke kin
geregeerd door de kracht van de negen, de kracht
van de Negen Grote Meesters van Tijd.
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De Extase van Verlossing

100.Omdat ik rust op de Telektonon, de moeder van
alle profetie, behoort de extase van verlossing
mij toe. Met een geest van non-ego, aan het hart
van God gedrukt, heb ik mijn boodschap van de
Maya-Apocalyps uitgezonden. Door de kalender
van twaalf op te geven en de gevangenis van de
gemechaniseerde tijd te verlaten zal Gods genade
snel tot jullie komen.
101.Dertien manen, twintig vingers en tenen, dertien
gewrichten, vier ledematen, vijf zintuigen bezitten
jullie reeds. Gods weten en kracht van beweging
zijn al in jullie als bij een moeder, zwanger van
een kind.
102. Waarom nu dralen? Als een huis in brand staat
zal rennen voor je bezittingen enkel je leven kosten.
Het huis dat nu brandt is Babylon, de 12:60levenswijze, die nu jullie biosfeer vernietigt en alles
aan jullie leven vergiftigt. Blijf nu niet langer jullie
machines koesteren. Dit is de Dag des Oordeels.
Als je kunt herinneren, verlaat dit brandende
huis en weet dat er een betere weg voor jullie is
voorbereid, een heilige overwinningsmars, mijn
zeven jaren van profetie, Telektonon, de heilige
openbaring van tijd.
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35. Zo begon de heilige dertien-baktun-telling,
3113 jaar vóór de geboorte van de tweede van
de speciale boodschappers, de Apostel Jezus
Christus, die via zijn daartoe aangewezen getuige,
Johannes van Patmos, jullie een Boek van Duistere
Profetieën heeft gezonden, samen tweeëntwintig
heilige hoofdstukken.
36. Dit alles weet ik en verklaar ik voor waar, want ik
ben de speciale getuige van tijd voor de dag van
waarheid, Pacal Votan, herhaler van de dertien
sterrengeschiedenissen, hij die de 144.000
uitverkorenen aan het kuberen van de kubus
toevoegt, waarmee hij veilig stelt dat niet twaalf
maar dertien baktuns het aantal zal zijn dat leidt
tot de dag van waarheid, Gods oordeel over jouw
kracht van herinnering!
37. Kinderen van het volk van de dageraad, door jullie
van het volk van het boek te scheiden bestemde
God jullie ertoe de herinnering eraan te zijn, dat
wijsheid al volmaakt in jullie lichamelijke vorm van
tijd aanwezig is.
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Heer Boeddha

38. In herinnering heeft hij jullie vele boodschappers
gestuurd, heeft hij vele vuren bovenop de berg
ontstoken die er voor waren om te zien. En een
speciale boodschapper heeft hij jullie gezonden,
een speciale getuige van de dageraad.
39. In India, in het middelpunt van de zevende baktun,
het exacte centrum van de mystieke cyclus
van dertien baktuns in totaal, ontwaakte Heer
Boeddha bij de dageraad, de morgenster, de
boom, de Aarde, de getuigen van zijn verlichting.
Zeven weken lang zat hij onder die boom. Zonder
te bewegen reisde hij in de zeven richtingen en
bezocht hij met zijn geest iedere sfeer van Gods
immense schepping, enkel om het draaien van het
Wiel van de Wet te leren kennen.

98. Heer Boeddha noemde deze kracht van nul
Sunyata. De speciale stem van Boeddha,
Padmasambhava, wiens levensspanne op de
mijne volgde, precies zoals die van Mohammed
eraan vooraf was gegaan, kende dit Sunyata als
de grond van het non-ego.
99. Als jullie mij en alles, waar ik voor jullie in dit uur
des oordeels getuige van ben, zouden willen
kennen, kinderen van de dageraad, volk van het
boek, beoefen dan het zijn dat non-ego is.

40. Alle inspanning van de boze weerstrevend,
onderrichtte hij onophoudelijk gedurende nog
negen maal vijf jaren, tot zijn tachtigste jaar. Hij gaf
al het onderricht over de geest; het ongeschreven
Boek van Verlichting liet hij bij de Aarde achter.
Zijn laatste draai van het Wiel van de Wet was het
onderricht over het Wiel van Tijd. Het onderricht
over het Wiel van Tijd, dat hij gaf op verzoek van
Koning Suchandra van Shamballa, die de lange
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negentien met kosmische genade het bloed van
alle martelaren van de tronen van de Koningen
zuiveren, en laat deze tronen zelf door het zuivere
water van de heilige tijd die door de tuinen van de
rechtvaardigen stroomt worden opgelost.
95. Ik ben Pacal Votan, de speciale getuige van tijd,
onthuller van de Kubus van de Wet, toegewijde
beschermer van het mysterie dat vrouw is,
voltooiing van de telepathische kracht van
achtentwintig, die ik ken onder de naam Bolon Ik.
96. Pacal Votan ben ik, raadsel voor jullie mensen van
rede. Mijn bestaan is het bewijs van de werking van
de hogere wet. Telepathie is deelname aan Gods
weten, is echter geen reden om volledige kennis
van Zijn krachten op te eisen. Ook profetie is een
natuurlijke wet, de aanvulling op Gods genade.
97. 0-19 is mijn code. Hierin bevinden zich alle
bewijzen van de wijsheid die altijd nabij is, maar
het web van het galactisch bestaan en alle vormen
van zijn natuurlijke ordes in tijd omvat. Zoals
negentien de kracht van Gods genade is, precies
zo is nul de gelijktijdige volheid en leegheid die de
natuur van de geest en alles wat deze kan weten
karakteriseert.
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weg van Centraal-Azië had afgelegd om dit
onderricht te krijgen, was de afronding van het
leven van Heer Boeddha.
41. “Alle samengestelde dingen zijn vergankelijk”,
verklaarde Heer Boeddha bij zijn dood, “Wees
een lamp en een toevluchtsoord voor jezelf, en
zoek naar geen autoriteit buiten jezelf!” Het vuur
van Heer Boeddha’s verlichting deed vele lampen
ontbranden. Het Boek van Verlichting dat hij bij de
Aarde achterliet is een boek dat iedereen in stilte
met de Aarde kan kennen.
42. In Shambhala gaf Koning Suchandra het onderricht
door van het Wiel van tijd, dat Kalachakra wordt
genoemd. Door de aanroeping van de Negen
Grote Meesters van Galactische Bestemming,
gedijde Shambhala in overvloed en wijsheid. Toen
Koningin Visvamati, de zevende heerser na Koning
Suchandra, aan de macht kwam, ascendeerde
het gehele volk van Shambhala als één naar het
paradijs van de vijfde dimensie, waar hun wijsheid
nog altijd de rivieren bevloeit die door de tuinen
van de rechtvaardigen stromen.
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43. De Kalachakra is ook de cyclus van zestig jaar (5 x
12), door zijn integratie van de kracht van vijf, wat
het middelpunt is, met de kracht van twaalf, wat
de oorsprong van de kubus is. Krachtens de Wet
van de Kubus, die de kracht van zestien is, vier
in het kwadraat of 7 plus 9, vormen zestien cycli
van zestig jaar de vastgestelde tijd van profetie, de
profetie van Kalachakra, welke de tijd van de dag
des oordeels is.
44. Zo was het na de aankomst van de speciale stem
van Boeddha, Padmasambhava aan het einde van
de tiende baktun, dat de Meesters van Shambhala
besloten de leringen van het Wiel van Tijd aan
volk van de dageraad, dat in Tibet leefde, vrij te
geven. Zo was het dat het Wiel van Profetie in
1027 n. Chr. de eerste van deze zestien cycli was
rondgegaan en de zestiende van deze 60-jarencycli in 1987 n. Chr. voltooide, als een gedeeltelijke
vervulling van de Harmonische Convergentie van
alle profetieën.
45. O volk van de dageraad, twijfel niet. De vastgestelde
dag is gekomen.
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De Storm van Non-Ego

93. O kinderen van de dag van waarheid, kinderen van
het volk van het boek, in de Storm is het teken van
Gods macht. Aan de Storm is de kracht van het getal
negentien toegekend, de mystieke verzadiging van
elk getal. Honderdveertien Sura’s, negentien maal
zes, de kracht van de Kubus, is het aantal Sura’s in
de heilige koran. Tweeëntwintig jaar na de vondst
van mijn Uranische crypte, Telektonon, kwam de
volledige openbaring van de kracht van negentien
van de koran, Allah’s genade. Toen waren er nog
negentien jaren om het karma van Allah’s profeet,
die door de Babylonische samenzwering werd
belegerd, zich te laten ontvouwen. Dan komt het
voorbestemde jaar negentien, kin 144, het uur van
de convergentie van profetie, het moment van de
dag van waarheid.
94. Laat de 124.000 boodschappers een restant van
nog eens 20.000 oproepen; laat elk van hen zeven
trompetten weerklinken, zeven maal. Laat deze
zeven maal zeven trompetten ertoe oproepen
Gods volmaakte plan te volgen. Markeer zeven
maal zeven jaar sinds de kwade in Hiroshima
zijn vurige gelaat toonde. Wees geëerd door
Gods herroeping van Iblis’ macht van morele
vergetelheid. Laat de storm van Gods kracht van

37

92. O kinderen van de dag van waarheid, 144.000
maal dertien is een leger van rechtvaardigen.
Leer opnieuw de telling van heilige tijd en sluit
je bij dit leger aan. O kinderen van de dag van
waarheid, besef dat alles van de oude 12:60-tijd
nu een gewaad van een vals-zijn is geworden, een
morele corruptie, een banket voor de kwade.

		
		

De Heptagonon van Geest

46. Volk van de dageraad, volk van het boek, kinderen
van de dag van waarheid. Om de leringen van
de Oorspronkelijken van de verwarring van de
Toren van Babel te redden, verdeelde God de
Aarde door middel van haar ene oceaan in grote
eilandmassa’s genaamd continenten. En het verst
verwijderd van Babylon was Amerrikua, en ver
verwijderd waren ook Australië en de Eilandrijken
van Polynesië. Zelfs in Afrika, dichtbij Babylon,
werd het volk van de dageraad gedurende vele
grote cycli in zijn natuurlijke wijsheid beschermd.
47. Maar onverbiddelijk is mijn telling van dagen,
onverbiddelijk het draaien van het Wiel van Tijd,
onverbiddelijk de Wet van de Kubus.

36

17

48. Telektonon is de naam van de zegening die
ontvangen wordt door wie de Wet van de Kubus
meester is. Groot is de kracht van God, wiens
kracht en zegen altijd nabij zijn, vierkant is
manifeste stralingsactie vanuit het goddelijke
kruispunt van Gods aanwezigheid: goddelijke
geest, goddelijke spirit, goddelijke wil, goddelijke
bron waaruit de Kubus is ontstaan. Vierkant de
Kubus, de maat van Telektonon, één immens, zich
ver uitbreidend woord dat helemaal geen woord
is, maar getal dat zichzelf vermenigvuldigt vanuit
Gods oneindige meditatie, die we de schepping
verkiezen te noemen.
49. Vanuit één kruispunt, zes richtingen plus de
zevende, het bewegende centrum van tijd, de
navel van de Hemel, welks streng een koord is dat
Kuxan Suum wordt genoemd. Van de navel van
de Hemel tot aan de solar plexus loopt de Kuxan
Suum, de snelweg die tot de oorsprong van de
sterren reikt, en door elke hemelse dimensie
gaat.
50. Ik die dit zeg weet, want ik ben Pacal Votan,
die jullie een sprekende steen heeft nagelaten,
Telektonon. Ik ben de speciale getuige van tijd,
Gods spion die de wacht houdt, die de heilige
telling van de dagen bijhoudt, en jullie de leugen
van Babylon onthult, de vervalsing van de Kubus
tot de Toren van Babel!
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89. In dit viervoudig zegel komen alle profetieën
samen. Het Beest van de G7 is onthuld. Het
Babylonische Vaticaan is ontmaskerd. In het
visioen van de regenboog-droom worden 144.000
van de uitverkorenen opnieuw opgeroepen om
bijeen te komen in cirkels, om te luisteren, te
zingen en te dansen op het lied Telektonon.
90. O kinderen van de dag van waarheid, volk van de
dageraad, volk van het boek, zeven is mijn heilige
kracht. Viermaal zeven is 28, het getal dat, mits
volmaakt gevolgd, de Hemelpoort opent. Door
gezamenlijk de heilige weg van dertien manen,
28 dagen, te lopen, zul je onder Gods gebod
worden gesteld, een heilige overwinningsmars
van de rechtvaardigen om de heilige orde op deze
gekwelde Aarde te herstellen en om jullie verloren
krachten te herwinnen.
91. Vier krachten van zeven zijn aan jullie gegeven om
jullie te ondersteunen in de Overwinningsmars,
één kracht voor elk van vier volmaakte weken,
iedere achtentwintig dagen. Met de eerste kracht
van zeven claimen jullie de kracht van profetie;
met de tweede kracht van zeven houden jullie
de kracht van profetie in stand; met de derde
kracht van zeven roepen jullie de overwinning van
profetie uit; en met de vierde kracht van zeven,
worden jullie de overwinning van profetie!
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De Heilige Cverwinningsmars

87. O kinderen van de dag van waarheid, volk van
de dageraad, volk van het boek, oorspronkelijk
zijn jullie één bloed*, vandaag vraagt het uur des
oordeels jullie opnieuw één te worden, verenigd
in tijd. Wie onder jullie zal zich aansluiten bij mijn
Apostelen van de Telektonon? Het geschenk is al
gegeven. We hebben jullie al het 13:20-instrument
gegeven, mijn heilige telling van dagen, 260
kin, om het solair-lunaire wiel van 365 dagen te
draaien. En toen aan het einde van de negende
Hel de profetie werd gerechtvaardigd zonden we
naar jullie de volmaakte vorm van dit geschenk,
Dreamspell, die de boodschap van de dertien
manen bevatte.

51. Wie behalve ik kan jullie nu vertellen dat de
richtingen van de kubus zeven zijn, de Heptaganon
van Geest: twaalf zijn de poorten, zestien de
krachten; bewogen door de negen grote krachten
van tijd, worden deze zestien krachten het
aantal van de uitverkorenen van de Kubus, 144.
144 vermenigvuldigd met het millennium wordt
144.000, het heilige aantal dagen dat ik tijdens
mijn eerste baktuntelling voor het leren kennen
van de profetie had uitgelegd.

88. Dit was echter niet genoeg, de zevende trompet
moest nog weerklinken, en zo geschiedde in
het veertigste jaar na de ontdekking van mijn
Uranische ark van steen. En nu zijn mijn profetieën
geopenbaard. De Maya-Apocalyps van kin 144,
Geel Magnetisch Zaad, verandert het zevende jaar
van karmische lotsbestemming in de opening van
het eerste van mijn zeven zegels van profetie.
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Keizerlijk Babylon

52. Kinderen van het boek, nog voor de afsluiting
van mijn eerste baktun, twintig generaties vanaf
het jaar 3113 v. Chr., werd het fundament voor de
Toren van Babel gelegd. Gevangen waren nu de
144.000 in de Aardse gevangenis van Babylons
materialisme.
53. Toch hield ik diep in de Aarde, door mijn toewijding
en de kracht van mijn meditatie, met de hulp van
Bolon Ik’s standvastigheid op ver Uranus, de
harmonische tweeling van de Aarde, de heilige
telling van de dagen en hield ik toezicht op de
beweging van de heilige mars van kin.
54. Vier baktuns meer gingen voorbij, en de macht
van Babylon was gezwollen van de buit uit het
Keizerrijk. Ondanks de rechtvaardigheid van
Abraham en de Wet van Mozes werd de schaduw
van de Toren van Babel alleen maar groter en
donkerder.
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Universele vergiffenis wacht degene die Gods
plan begrijpt, een gemeenschappelijke tijd van
achtentwintig dagen, dertien manen, die samen
op het aangewezen moment, op de dag genaamd
Lunaire Maan, de eerste dag van het tweede jaar
van profetie, zijn begonnen.
85. Twee solaire gezichten staan op mijn sprekende
steen, het ene een beeld van mijn solaire schild,
de Galactische Zon, het andere, de Lunaire Zon,
een embleem van de volmaakte lunaire timing van
de omloop van de Aarde om de zon.
86. Kinderen van de dag van waarheid, het uur
des oordeels is voor jullie gekomen. Hoe lang
hebben jullie nog nodig om je in de Babylonische
ballingschap van de 12:60-tijd te verstikken? Mijn
kinderen zijn de onderdrukten. Is het niet tijd voor
de oorlog van de rechtvaardigen om de gelijkheid
te herstellen? Waarom geen oorlog voeren die
de oude tijd volledig vernietigd? Waarom niet in
één klap de vaten van de Babylonische wijn van
ontucht versplinteren?
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van de kwade die jullie in zijn machine tracht te
verstrikken, en de macht van de rechtvaardigen die
niets anders nodig hebben dan wat God hen heeft
gegeven: hun lichaam van tijd en hun natuurlijke
pad, gesynchroniseerd door dertien manen.
83. Kinderen van de dag van waarheid, dit is jullie
enige beslissing, want God weet en ziet alles wat
in jullie harten is. Volk van de dageraad, volk van
het boek, verenig jullie in het uur des oordeels
op de enige manier die jullie kennen: in tijd, als
tijd, door tijd. Hiervoor is in het jaar van kin 144
de Telektonon aan jullie geopenbaard, Gods
plan voor vrede op Aarde, de laatste en enige
hoop voor spirituele vernieuwing en redding,
namelijk onmiddellijke aanvaarding en invoering
van de weg van achtentwintig dagen en dertien
manen, de kalender-Telektonon. “En hij had een
naam geschreven die niemand kent behalve
Hij” (Openbaringen 19:12). En die naam is
Telektonon.
84. Kinderen van de dag van waarheid, volk van de
dageraad, volk van het boek, viervoudig is mijn
sprekende steen, onzichtbaar zijn ontwerp, zijn
kristallen snoeren van sterrengeschiedenissen
die in mijn menselijke vorm bijeenkwamen. De
speciale getuige van tijd ben ik, op zoek naar
apostelen van tijd om de dag van waarheid tot
de openbaring van Gods verlossing te maken.
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55. Zo kwam de zesde baktun en was Keizerlijk
Babylon voltooid. Het zegel van valse tijd en
macht, belasting en gewapende expansie had
het verlangen van Iblis om de gehele mensheid
te ontaarden en te ruïneren, door het verkeerde
geoorloofd te doen lijken, bevredigd. Geoorloofd
leek het nu rijkdom en macht te vergaren;
geoorloofd leek het nu een telling van tijd met
twaalf maanden te maken; en geoorloofd leek het
de dertiende maan met bijgeloof en minachting
te beschouwen! Geoorloofd leek het belasting te
innen en te betalen; geoorloofd leekt het om oorlog
voor de macht van de koning te voeren; geoorloofd
leek het dat voor geboorte en dood moest worden
betaald; geoorloofd leek het dat alle macht van
de priesters, Iblis’ meest gewaardeerde mensen,
kwam.
56. O volk van het boek, verloren was je alle
herinnering aan de wet van de Kubus, slavernij
werd je deel! Maar ik ben Pacal Votan, de speciale
getuige van tijd. Nog voor de komst van de tweede
speciale boodschapper, Christus de Apostel van
Liefde, had ik, met mijn vrije wil en mijn kennis
van de kracht van zeven, aanspraak gemaakt
op de Zeven Zegels van Profetie opdat op de
dag van waarheid Iblis’ vloek zou eindigen en de
rechtvaardigen zouden zegevieren. En nu is de dag
van waarheid gekomen. Telektonon, de sprekende
steen, spreekt nu met een stem die allen kunnen
horen.
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57. Tegen de zevende baktun werden de Zeven
Zegels van Profetie opgeborgen in de speciale
waarheidmagneet van de Aarde, waar ik de
bewaker van ben.
58. Tegen de achtste baktun was de Toren van Babel
door toedoen van Iblis meer talen gaan spreken
in een groeiend conflict tussen de keizerrijken.
Temidden van deze verwarring kwam de Apostel
van Liefde, gekruisigd voor het verdrijven van de
geldschieters uit de Tempel, niet begrepen door
het volk van het boek, uiteindelijk in bezit te worden
genomen door de Priesters van Babylon, die nu
de Romeinse taal spraken, die deze Christus als
hun embleem gebruikten om Iblis’ grootste onheil
voort te brengen, de totale toe-eigening van de
Aardse Tijd.

		

De Strijd van de Rechtvaardigen

80. Kijk zorgvuldig naar mijn steen en luister: tien
boodschappers, 24 tekens, want tien is het aantal  
banen van planeten om deze ster, Kinich Ahau,
jullie Zon. Vanuit mijn oorsprongspunt wordt jullie
ster aangeduid met 24, het getal van het circuit
van het naar buiten brengen van intelligentie. Als
jullie de rechtvaardigen zijn, dan bevindt zich hierin
voor jullie een teken van jullie sterrenmissie.
81. En vanuit elk van de drie orakelmonden van de
armen van het kruis van mijn Kuxan Suum, zullen
jullie vierentwintig stralen, driemaal herhaald,
vinden, de helft van het aantal uitverkorenen (3
x 24 = 72). Tel hier 3 maal 11 (33) bij op en het
aantal is 105, het verschil tussen het aantal dagen
in jullie omloop om de zon, 365, en het aantal kin
in mij heilige telling, mijn galactische draaiing,
260.
82. 13:20 is de verhouding van de natuurlijke heilige
tijd. 12:60 is de verhouding van de valse tijd van
de Toren van Babel. 13:20, dertien manen, twintig
vingers en tenen. 12:60, jaar van twaalf maanden,
uur van zestig minuten. Kinderen van de dag
van waarheid, hierin ligt een teken voor jullie
om te kunnen onderscheiden tussen de macht
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76. Twijfel aan geen van deze dingen. Wanneer het
moment nadert voor degene die de elfde in de
reeks is, om de ene, 11 slang, op te volgen, voeg
je dan bij de gelovigen en begin de profetie die de
bevrijding van alle Koningen en troonopvolgers zal
zijn.
77. Tien getuigen heb ik om mijn graftombe geplaatst,
tien Uranische boodschappers, één voor elk van
de tien baktuns. Van deze ben ik de elfde. Wie de
elfde in de laatste opvolging van de Koningen van
Mexico wil zijn, moet mij als de elfde bezitten, dan
zal alles goed gaan.
78. Zes boodschappers heb ik op mijn sprekende
steen van profetie geplaatst: drie boven, de
boodschappers Heer Boeddha, Mohammed
en Christus; en drie onder, Padmasambhava,
Quetzalcoatl en de Heilige Johannes van Patmos.
Van deze ben ik de zevende.

		

Het Boek van Duistere Profetieën

59. Eén speciale stem had deze Jezus, een man
genaamd de Heilige Johannes van Patmos, in
wie de gave van profetie werd vervuld. Vanuit mijn
ark van universele tijd, de speciale magneet van
waarheid van Aarde, de rots van de Hemel, bereikt
door dertien tonen, heb ik de hand van de Heilige
Johannes met de mystieke kracht van zeven geleid.
Zo werd het Boek van de Duistere Profetieën, het
boek Openbaringen, de Apocalyps, in de wereld
gezonden, tweeëntwintig mystieke hoofdstukken,
waarvan de eerste dertien mijn dertien grote
baktuns weerspiegelden, nog negen voor de
Meesters van tijd, zeven van deze voor elk van de
Zeven Jaren van profetie, en de laatste twee om
de visionaire kracht van de rechtvaardigen van de
Kubus te voltooien: 144.000 maal dertien.

79. Pacal Votan ben ik, de speciale getuige van tijd,
boodschapper van de Telektonon, instrument van
de zevende engel, en ik verklaar keer op keer: Al
is getal. God is een getal. God is in al.

60. Wie kan lezen zal Iblis’ getallen 1.260 en 666
vinden, op de dag van waarheid algemeen bekend,
want 12:60 is de verhouding van de valse tijd die
martelaren van de rechtvaardigen maakt, terwijl
666 het getal van het beest is, dat mijn dertiende
baktun gevangen houdt.
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61. Kinderen van de dag van waarheid, kinderen van
de dageraad, volk van het boek, dit alles kunnen
jullie horen in de stenen van Palenque waar ik in
de tiende baktun een zuiver menselijke vorm heb
aangenomen. Van de zevenentwintig boeken van
het Nieuwe Testament is het zevenentwintigste
het Boek Openbaringen. Zevenentwintig trappen
leiden omhoog naar het Paleis van Bolon Ik. Dit
paleis, het Nieuwe Jeruzalem, is de mystieke
kracht van de Telektonon, de achtentwintigste
trede, de kracht van zeven viervoudig gewijd.
62. Tweeëntwintig hoofdstukken van Openbaringen
zijn de tweeëntwintig kin die in Bolon Ik zijn
voltooid: dertien voor de kracht van tijd, negen
voor de Negen Meesters van Tijd, wier vormen nog
altijd mijn ark van steen, diep in de negenvoudige
tempel van de kubus van de Wet, bewaken.
Volmaakt was de tijd van mijn komst, kin 1, 366,
560. Volmaakt was de tijd van mijn heengaan, kin
1, 385, 540.
63. Geïnstalleerd in het Huis van de Slang werd mijn
komst herdacht door het vertrek van de derde
boodschapper, de speciale boodschapper van de
dag van waarheid, de Apostel Mohammed, die
voor de rechtvaardigen van de Aarde het Boek
van de Rechtvaardigen, de Heilige Koran, heldere
tekens om te begrijpen, heeft nagelaten.
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De Speciale Getuige van Tijd

74. Volk van de dageraad, volk van het boek, kinderen
van de dag van waarheid, vele boodschappers
zijn naar jullie gezonden, vele profeten zijn jullie
gegeven. Een Boek van Verlichting is in de aarde
geplaatst dat iedereen in communie met de Aarde
kan lezen. Een Boek van Duistere Profetieën is
voor jullie achtergelaten. Een profetie van dertien
Hemelen en negen Hellen dat het boek van
Duistere profetieën vergezelt is eveneens voor jullie
achtergelaten. Een grote profeet en boodschapper
heeft jullie duidelijke tekens om te begrijpen en
een boek van onbetwistbare rechtvaardigheid, de
Heilige Koran, nagelaten.
75. Als de speciale getuige van tijd heb ik jullie mijn
sprekende steen, Telektonon, de adem van
de geliefde Bolon Ik, nagelaten, en heb ik jullie
een profeet gezonden, Quetzalcoatl uit heilig
Xochicalco, en voor de dag van waarheid heb ik
tevens een speciale boodschapper aangesteld
die mijn sprekende steen kan horen en jullie,
kinderen van de rechtvaardigen, de getallen en
betekenissen ervan kan verklaren.
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de profeet onder deze naam, tot jullie komen.
72. “En wanneer de dertiende Hemelcyclus voorbij
is, dan zal de volledige vernietiging van alles wat
we zijn en weten volgen. Voordat de twaalfde
baktun voorbij is, zullen twee priesters die valse
getuigenis afleggen en met de heilige nummers
vijf en dertien zijn getooid, erop toezien dat de
dertiende baktun het einde van de tijd zal zijn.

64. Zo zuiver als Boeddha één geest onderrichtte,
zo zuiver onderrichtte Mohammed één God.
Overgave aan de wil van God staat centraal in
de Wet van de Kubus. Voor de rechtvaardigen
is er waarlijk enkel de rechte weg, het pad van
fundamentele goedheid, dat in het hart aanwezig is
als gehoorzaamheid aan Gods wil, het goddelijke
plan dat voor degenen die roepen: “alleen de rede
kan ons redden!” ondoorgrondelijk is.

73. “Onverbiddelijk zal de wenteling van de Negen
Hellen in de afgrond van vuur en waanzin zijn.
In de tijd van de laatste Hel zullen jullie niet vrij
zijn, al zullen jullie vrij worden verklaard. Tien
Koningen in successie zullen het hoogtepunt van
de tijd markeren. Zeven jaar zullen op het einde
van de laatste Hel volgen. Dan zal de engel van
de zevende trompet weerklinken, zullen de zeven
donderslagen weerklinken, zal het beest met de
zeven koppen dat G7 heet zijn teken op jullie
voorhoofden en handen zetten, en zal de ene
valse van Babylon terugkeren om door de 11
Slang te worden omhelsd. Dan zal de dag van
waarheid komen, de Zeven Jaren van Profetie.”
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De Profetie van de
Zeven Generaties

65. Ik ben Pacal Votan, getuige van tijd. Telektonon
is mijn evangelie. De sprekende steen van de
verenigende profetie is mijn erfenis, bedoeld voor
die speciale boodschapper die de betekenis van
mijn getallen begrijpt.
66. Het was mijn intentie dat deze profetie door middel
van mijn symbolische communicatiekanaal,
Telektonon genaamd, ontdekt en hersteld zou
worden. Nadat er veertig jaar sinds de tijd van
de ontdekking van mijn Uranische crypte zouden
zijn verstreken, zou de herstelling komen, de
herinnering van de gerepeteerde en herhaalde
getallen door mijn speciale afgezant, ter
aankondiging van de dag van waarheid.
67. Volmaakt was de tijd van mijn komst. Volmaakt
was mijn missie. Volmaakt was de tijd van mijn
heengaan. Volmaakt is de ontdekking van mijn
profetie. Volmaakt is de Telektonon, het kleine boek
dat de engel van de Heer de Heilige Johannes van
Patmos liet proeven en eten, dat jullie nu bezitten,
een schat voor de dag van waarheid.
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68. Waar je door deze woorden getuige van bent, is
de laatste boodschap die ik aan mijn volk heb
gegeven, de boodschap van 9.13.0.0.0, die vanuit
mijn ark van steen via de Telektonon, de AardeSpirit-Spreekbuis, is gehoord. Aan mijn volk heb ik
verklaard:
69. “Zeven katuns zijn er om mij te volgen. Zeven
generaties, die elk door een solaire getuige die
optekent wat je doet wordt bewaakt, waarbij iedere
solaire getuige je tijd verzegelt met een profetie
die bekend zal worden als het Boek van de Zeven
generaties. En dit boek moet voor de dag van
waarheid worden geopend.
70. “Na de zeven generaties komt het einde van
de baktun. Tien baktuns voorbij, het roemrijke
Tijdperk van de Maya’s voorbij, de Lange Telling
van mijn dagen die bij 144.000 kin, het mystieke
getal van de uitverkorenen vermenigvuldigd met
tien, voltooid zal zijn.
71. “Dan zullen de drie baktuns van Babel komen, de
komende ballingschap in 12:60-tijd. Dertien jaar
na deze tiende baktun zal de laatste profetische
ronde komen: dertien cycli van de Hemel, elk
tweeënvijftig jaar, gevolgd door negen cycli van de
hel, elk ook tweeënvijftig jaar. Wanneer de derde
ronde van de hemel begint, zal de boodschapper
van de Laatste Oproep, Quetzalcoatl-Kukulkan,
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