TELEKTONON
HET SPEL VAN PROFETIE
EEN CULTUREEL PROGRAMMA VAN DE
GALACTISCH FEDERATIE

Handleiding

Erkenningen
Telektonon, Het Spel van Profetie is slechts het topje van een enorme en
onzichtbare berg die verrijst vanuit de diepte van galactisch bewustzijn. Als de
voertuigen aangewezen om deze diepe openbaring en waarheid naar de wereld
te brengen, zijn Lloydine en Ik nederig gemaakt en getransformeerd voorbij wat
wij voorheen dachten dat mogelijk was.
In het proces van het aan het licht brengen van dit kleine stukje van de universele
Telektonon, werden wij gedwongen onze ideeën over wie we dachten te zijn en
waar het was dat we vandaan kwamen te herzien. Reeds in 1989 hebben we
gedacht van een klif gesprongen te zijn om slechts met de codes van 13:20 tijd
te leven. Maar op 26 Juli 1993, kin 144, Gele Magnetische Zaad, begon ik een
plotseling uiteenvallen van en verbreking te ervaren met het weinige wat ik
dacht over te hebben aan werelds zijn en bezit. Pacal Votan was gekomen met
de oproep, en achter hem was het lonken van zijn hemelse geliefde, Bolon Ik.
Vanaf dat moment kwam ons leven in een odyssee van epische proporties enkel
om een profetie en waarheid voort te brengen: Telektonon.
Doorheen Latijns Amerika, van de Yucatan tot aan Patagonia, de planeet rond.
Van Zuid Afrika tot Moskou, van Bombay tot Tokio werden wij aangezet de
verlichte boodschap van Pacal Votan te brengen. Al die tijd hebben we gewerkt
om de boodschap in de meest simpele en innemende vorm te brengen voor de
gehele mensheid. Langzaam maar zeker kwam het Spel van Profetie tot stand
zoals hij nu is.
Grenzeloze dank aan allen die dit Spel van Profetie hebben mogelijk gemaakt.
Moge degenen die de Telektonon betreden en zijn oproep tot de Heilige
Overwinning Mars begrijpen en realiseren: één Aarde, één bloed, één oceaan,
één lucht, één geest, één heilige orde, één goddelijk wezen
Magnetische Maan 28, Derde Jaar van Profetie: “Victorie Bevredigd”
Kin 121, Rode Zelfbestaande Draak
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20 Solaire Zegels, Namen en Code Getallen
Alle rechten voorbehouden
inclusief het recht tot reproductie
in zijn geheel of in delen
Ontworpen door José & Lloydine Argüelles
Randy Bruner, Raphil Lee
Nederlandse vertaling en bewerking
Stichting voor de Wet van Tijd Nederland
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TELEKTONON – Handleiding
De Technologie van Telepathie
Inhoud
I.INTRODUCTIE: WAT IS HET TELEKTONON
1.Telektonon: Het Zwaard van Licht
2.Telektonon: Tijd en Telepathie
3.Telektonon: De Krijgers Labyrint Reis en de Kubus van de Wet
4.Telektonon: De Bewegende Intersectie van Tijd
5.Telektonon en het Dreamspell
6.Telektonon: Goddelijke Openbaring van Tijd
7.Telektonon: Velden, Stromen en Circuits
8.Telektonon: Aarde Spirit Spreek Buis

II.HOE BETREED EN SPEEL JE HET TELEKTONON
1.Het Telektonon betreden
2.Het Geliefden Script, de Avonturen van Pacal Votan en Bolon Ik
3.Het Telektonon Speelbord
De Telepathische Beoefening van Synchronometrie
1e Niveau: Bewegen van de Drie Schilpadden
2e Niveau: Kalibreren van de Dagelijkse Beweging
3e Niveau: Het Geliefden Script Kaartspel
4e Niveau: Dreamspell Vijfde Kracht Orakelspel
Synchronometrie: Beoefenen van de Telepathische Krachtlijnen
Index van de Telepathische Krachtlijnen

Galactische Notatie, Stip/Balk 0-19 Code
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4.De Sarcofaag van Pacal Votan
De Dertien Heldere Tekens
Index van de Dertien Heldere Tekens
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De Zeven Zegels van Profetie
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Doorlopende 13 Manen Kalender

5.Telektonon: Het Geliefden Script Kaart Spel
Telektonon: De Universele Dagelijkse Chronometer
De 52 Speelkaarten: De Vier Wijsheidsboeken van Pacal Votan
		
1/ “Verloren Boek van de Zeven Generaties” (7 kaarten)
		
2/ “Boek van Galactische Tijd” (13 kaarten)
		
3/ “Boek van Kosmische Vorm” (4 kaarten)
		
4/ “Telepathisch Boek van de Verlossing van de Verloren
		
Planeten” (28 kaarten)
De Dagelijkse Kaartlegging
Index van Speciale Instructies: Universele Dagelijkse Chronometer
kaartlegging
		
Wortelpositie
		
Hartpositie
		
Kroonpositie
		
Torenpositie
		
Galactische Vleugel, Dagelijkse positie
		
Solaire Vleugel, Wekelijkse positie
		
Solaire Vleugel, Dagelijkse positie

7.Telektonon, de Sprekende Steen van Profetie, een Introductie
8.Woordenlijst
Zaad

Eind Materie:
De Achtien Vinals en Vijf-Dagen Uayeb
De Wet van Bode Bevestigt Telektonon
Eeuwige Dertien Manen Kalender
Galactische Notatie punt-Streep 0-19 Code
20 Zonnezegels, Namen en Code Getallen
Erkenningen

DE WET VAN BODE BEVESTIGT TELEKTONON
De wet van Bode zegt: de verhoudingen van de hemelbanen van de planeten
tot elkaar in relatie tot hun afstand met de zon kan uitgedrukt worden als een
harmonische set van getallen.
Deze set van harmonische orbitale ratiogetallen is als volgt:
Pluto 388 = 4x97 (96+1.96 = kracht van kosmische vorm 24x4)
Neptunes 300 = 1+2+3…+24 = 300, som van het samengesteld geheel,
Super bewuste kracht van kosmische vorm, 24
Uranus 196 = 28x7 = completeert de correcte Aarde 28-Dagen Maan,
7-dagen week, 196 = zelfde als de som van vier Toren van Babel planetaire
orbitale ratios.
Als we de ‘Stairway to Heaven’ beklimmen, zo Aarde met Uranus (196)
verbindend op de 28e dag van de Telektonon Buis, is hoe de Toren van Babel
(196) wordt overwonnen.
Vier Toren van Babel Planeten
Saturnes 100 = 10x10 orbitale ratio van Aarde = 12:60 monetair stelsel
Jupiter 52 = occulte solaire-galactische ratio (=13x4 ) basis van 52 weken
Maldek 28 = verloren planeet, verloren akkoord, kosmische vorm 4x mystieke
7,
Verlost door de 28 Daagse Dertien Manenkalender
Mars 16 = verloren planeet, kubus kracht verlost door Krijgers Reis
Som 196
Aarde 10 = kracht van tien orbits, slechts de helft van 20, verborgen door
Saturnes G-7 monetaire kracht van 100
Venus 7 = mystieke kracht, basis van zevendaagse week, middenpunt van 1–13
Mercurius 4 = kracht van kosmische vorm
De totale som van de negen intervallen tussen de tien orbits is gelijk aan 384.
384 = 64x6 – het aantal lijnen van de 64 hexagrammen van de I Ching en
eenheden van de DNA code. Deze getalratios bevestigen de biotelepathie van
de Telektonon codes.
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13 Maan datum:Gregoriaans:
1.0 Pop			
=01.01		
=07.26
Diegene die weet
2.0 Uo			
=01.21		
=08.15
Luistert in stilte
3.0 Zip			
=02.13		
=09.04
Om het universum te integreren
4.0 Zotz			
=03.05		
=9.24
Gebaseerd op kennis
5.0 Tzec			
=03.25		
=10.14
Die de fundamenten bereikt
6.0 Xul			
= 4.17		
=11.03
Waar met grote wijsheid een zaad gezaaid is
7.0 Yaxkin		
=05.09		
=11.23
Een kleine straal van de verborgen zon
(5.28 =140 dagen, 5 perfecte manen)
8.0 Mol			
=06.01		
=2.13
Die alle stukken verenigd
9.0 Ch’en		
=06.21		
=01.02
Om binnen te treden in de Bron van Innerlijke Wijsheid
10.0 Yax			
=07.13		
=01.22
Waar de student zijn geest verheldert, rekening houdend met dat wat nog niet rijp is
11.0 Sac			
=08.05		
=02.11
De wolken van twijfel doen oplossen, zijn/haar zelf optillend
12.0 Ceh		
=08.25		
= 03.03
Brekend met de gewoonte oorzaak, en bereikt het witte licht
13.0 Mac		
=09.17		
=03.23
Het dubbelzinnige deel sluitend en binnentredend in een trance
(10.08 = 260 dagen, een galactische spin)
14.0 Kankin		
=10.09 (=01.01) = 04.12 =(07.26)
Galactische terugkeer van het solaire-galactische jaar. (10.28 = 280 dagen, 10 perfecte
manen)
Ontvangt het licht van een die weet
15. 0 Moan		
=11.01		
=05.22
Om in de duisternis te kunnen kijken
16. 0 Pax		
= 1.21		
=05.22
Aanrakend een muziek uit de toekomst
17. 0 Kayab		
=12.13		
=06.11
Met het lied en het ritme
18. 0 Cumhu=13.05=07.01
Geplaatst in de juiste locatie waar het voedsel van voorspelling bewaard wordt
19. 0 Uayeb=13.25=07.21
=13.28 = 3 Uayeb=07.24
4 Uayeb=07.25 =Dag Buiten de Tijd
~~~Al wat nodig is om de kostbare steen te verwerven~~~

52

I.INLEIDING: WAT IS HET TELEKTONON?
1.Telektonon: Het Zwaard van Licht
Telektonon is het Zwaard van Licht; de technologie van telepathie geopenbaard
als het dag-per-dag ontvouwen van de 13 Manen/28-Dagen kalender. Als
spelvorm bestaat Telektonon uit een spelbord met 13 bewegende stukken en
een set van 52 speelkaarten.
Telektonon; “Aarde Spirit Spreekbuis,” is de naam van het orakelkanaal dat in
1952 leidde tot de ontdekking van de graftombe van Pacal Votan, die zich diep
in de Tempel der Inscripties bevond; Palenque, Chiapas, Mexico.
Het doel van Telektonon is om de macht van valse tijd te overstijgen en de
macht van ware tijd te herstellen. Omdat telepathie een functie is van ware
tijd, is het spelen van Telektonon het herontdekken van de technologie van
telepathie. Omdat de hele mensheid nu leeft onder de vloek van valse tijd, is het
dertien manen Telektonon en de terugkeer van telepathie een universeel antigif
voor de hele mensheid.
Tijd is een frequentie. De frequentie van echte tijd is 13:20, 13 manen, 20
vingers en tenen. De frequentie van valse tijd is 12:60, 12 maanden kalender en
60 minuten uur.

2.Telektonon: Tijd en Telepathie
De profetie van Pacal Votan is een levende profetie, net als het Telektonon. Dit
maakt het Telektonon, het Spel van Profetie, een levend pad van telepathie.
Telepathie is hoe we synchroniciteit richten.
Valse 12:60 tijd verloochent en ontkent telepathie, en laat iedereen volgens
kunstmatige machinale tijd leven. Echte 13:20 tijd bevestigd en bevorderd
telepathie door iedereen vrij te laten leven volgens de natuurlijke cycli van de
Aarde, het Zonnestelsel en de Melkweg.
Door het Telektonon te spelen:
1/ help je in het terugkrijgen van verloren tijd en kennis, wat te wijten
is aan een leven van eeuwen en zelfs millennia in valse tijd;
2/ ontwikkel je krachten van ware tijd synchronisatie en telepathie;
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3/ ontdek je en pas je ware tijd strategieën toe om valse tijdobstakels
naar telepathie te overstijgen;
Het spelbord en de 52 kaarten zijn de dagelijkse werktuigen die als doel hebben
jou terug te plaatsen in tijd met telepathie.
De 52 speelkaarten bestaan uit vier ‘Wijsheid Boeken’ die complete informatie
geven over:
1/ De zeven jaren van profetie, 1993-2000, en de orakels van de zeven
generaties, de jaarlijkse codes om valse tijd te overstijgen;
2/ De 28-dagen cyclus van dertien manen geeft complete informatie die
correleert met de dertien Baktun cycli van de geschiedenis, de zeven jaren
van profetie, het ‘Boek der Openbaringen’ en meer;
3/ De dertien manen-galactische toonkaarten en de vier kaarten van
kosmische vorm geven alle informatie betreffende de snijpunten van vierdimensionale tijd, die telepathie een dagelijkse realiteit voor jou laat zijn.
De dagelijkse kaartlegging instrueert je in de vierdimensionale wetenschap van
chronometrie, het meten van tijd. De kaartlegging vult je dagelijkse actie van
het Telektonon spelbord aan. Op het spelbord zet je alle dagelijkse snijpunten
van tijd in een patroon dat laat zien dat telepathie een interplanetaire orde van
weten is.
De dagelijkse indeling van het spelbord instrueert je in de vierdimensionale
wetenschap van synchronometrie, het meten van synchroniciteit. Synchroniciteit
is hoe we telepathie ervaren.
12:60 tijd is “vals,” omdat het de geest en de daar uitvloeiende levensstijl
begrenst tot de derde dimensie. 13:20 tijd is “waar”, omdat het de geest en
de daar uitvloeiende levensstijl bevrijdt naar de vierde dimensie. Terwijl de
derde dimensie fysiek en kenbaar is voor de zintuigen, is de vierde dimensie
telepathisch en kenbaar voor de geest. Door het Telektonon te spelen, wordt
onze driedimensionale werkelijkheid gereorganiseerd door vierdimensionale,
telepathische kennis.
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Eindmaterie:
De Achttien Vinals en Uayeb, met hun Negentien Correlatie Data
De Dertien Manen/28-Dagen Kalender is een biologische accurate maat van
onze planetaire orbit rond haar ster; de Zon. Het is een perfecte maatstandaard
die de fases van de maan en de galactische tijdcycli coördineert en synchroniseert.
De oude Maya kenden al deze cycli. Een voorbeeld van de coördinatie van de
Dertien Manenkalender met deze galactische cycli is de Haab.
De bekendste tijdmaat die de Maya gebruikten ten tijde van de verovering was
de Haab. Deze verdeelde de solaire jaren in de ‘achttien 20-daagse plus een vijf
daagse cyclus’ deze laatste stond bekend als de Uayeb. De ‘Dag Buiten de Tijd’
of de 365e dag buiten de 28-daagse dertien maancyclus is de laatste dag van de
Uayeb.
De 20-daagse cyclus noemden de Maya een Vinal. Terwijl de dertien manencyclus
de menselijke biologische cyclus reguleert, coördineert de 20-daagse cyclus de
jaarlijkse Jaardrager. Deze jaardrager is één van de vier solaire zegels die elk één
van de vier jaren besturen die aan de voorkant van elk van de vier kaarten van
het ‘Boek van Kosmische Vorm’ verschijnen.
Het zegel van de jaardrager codeert de 18 Vinals en de Uayeb, dit is waarom de
kracht van dat zegel het jaar zijn speciale kwaliteit geeft. Bijvoorbeeld, in het
Rode Lunaire Maan Jaar zijn alle Vinal data gecodeerd met het zonnezegel van
de maan; in het Witte Elektrische Tovenaar Jaar zijn alle Vinals gecodeerd met
het zonnezegel van de Tovenaar enz.
De namen van de Vinal solaire frequentie cyclus zijn van de originele Maya en
de tekst voor elk hertelt de volgorde van de cyclus van solaire wijsheid.
De ‘Kostbare Steen’ is de Tun, wat de 360-daagse cyclus is. De vijf-daagse Uayeb
is de wijsheid die het jaarlijkse solaire jaar voltooit.
Deze negentien correlaties data van de Vinal cyclus corresponderen met de
buitenste groene ring van het Dreamspell Galactisch Kompas.
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Planetaire Dienstverlening Wavespell = Dertien Manencyclus georganiseerd
door de vier vierdimensionale tijdpulsars.

3.Telektonon: De Krijgers Labyrint Reis en de Kubus van de Wet

Pulsar = Vierdimensionale geometrie van tijd die het ‘dertien eenheden
wavespell’ synchroniseert volgens vierdimensionale functies: tijd, leven, gevoel
en geest.

Volgens de Telektonon, is de huidige planetaire crisis eigenlijk een climax van
een interdimensionale, interplanetaire Tijdoorlog, de oorlog van de Hemelen.
Het is deze ‘schijnbare oorlog der Hemelen’ die verantwoordelijk is voor het
neerzetten van valse tijd, zoals de Toren van Babel, aan het begin van de
geschiedenis.

Synchronometrie, synchronometriek = Maat van synchronometrie,
vierdimensionale wetenschap voor het praktiseren van telepathie, toegepast als
een dagelijkse beweging van speelstukken op het Telektonon spelbord.
Telekosmische Getalkrachten = Vier Hemelse Krachten in de vorm van
getallen: 9, 13, 5 en 4 welke Bolon Ik gebruikt om de bewustzijnsvelden te
bekrachtigen en om Pacal Votan tijdens z’n Aardse Wandeling te assisteren.
Telektonon = Aarde Spirit Spreekbuis, symbolisch communicatiekanaal, de
Sprekende Steen der Profetie. Het is de openbaring dat de Dertien Manenkalender
het pad is voor menselijke realisatie en de triomf van universele telepathie. Naam
van zegening ontvangen door diegene die de Wet van de Kubus beheersen.
Telepathie = vierdimensionale kracht van intelligentie voor het verenigen van
driedimensionale lichamen in planetaire kunstvorm.
Toren van Babel = Naam gegeven aan de kracht van valse tijd van het begin
van de geschiedenis ( Baktun 1, 3113 BC). Basis van planeet Babylon.
Tzolkin = Heilige Kalender van de Maya, vierdimensionale galactische-tijdmaat, 260- Kin galactische spin, harmonische module.
Wavespell = Naam gegeven aan de dertien galactische tonen die 20 dertien
daagse cycli van de 260 daagse galactische spin alsmede de cyclus van de Dertien
Manenkalender bestuurd.
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Telektonon; de profetie van tijd, laat zien dat de ontdekking van verloren tijd
en kracht telepathisch volbracht wordt gedurende dag 7 t/m 22 van iedere 28
daagse maan. De corresponderende zestien kaarten voor dag 7 t/m 22 vertellen
over het overstijgen van de Toren van Babel, het schonen van het karma van de
geschiedenis, en het herstel van ware tijd als de originele Kubus van de Wet.
Het spelbord heeft grafisch de zestien posities weer van ‘de Krijgers Reis van
Intelligentie’ als de ‘vergeten Kubus van de Wet’ bedekt door de Toren van
Babel. De 16 daagse periode van het telepathisch herstel van de Kubus van
de Wet is bekent als de Reis door het krijgerslabyrint. De 16 daagse reis van de
Krijger bevindt zich in het hart van Telektonon, het spel van profetie. Het is
tijdens deze 16 daagse periode dat de collectieve geest, wil en spirit van iedereen
die Telektonon speelt simultaan wordt gesynchroniseerd en geïntensifieerd in
een gemeenschappelijke telepathische kracht.
De Kubus van de Wet kan ook gelezen worden als de Heilige Overwinningsmars
van de eerste vijf jaren van profetie. De vier kwartalen van elk van de eerste
vier jaren van de Heilige Overwinningsmars omvatten de zestien posities van de
Krijgers Kubus. De overwinning van het vijfde jaar van profetie laat de kubus
exploderen vanuit zijn tweedimensionale matrix in zijn volledige holografische
driedimensionale vorm. Door analogie demonstreert dit de transformatie van
het menselijk bewustzijn uit zijn slavernij van valse 12:60 tijd naar zijn bevrijding
in ware 13:20 tijd.
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Katun = Telling van 7200 Kin of dagen, 20 per Baktun, iets meer dan negentien
zonnejaren, een menselijke generatie.

Telektonon: Kubus van de Wet
16-dagen Reis door Krijgers Labyrint
Vijf-Jaar Overwinnings Mars
Mystieke Maat van de Kubus van de Wet

Vijf-jaar Heilige Overwinning Mars om
de Toren van Babel te ontmaskeren
en de Kubus van de Wet te construeren

Uitgang
dag 23
12

14

21

15

16

22

17

11

20

Zeven is de
kracht van
Mystieke
Maat
Negen is de
kracht van de
Heren van Tijd

10

Jaar Twee
Overwinning Stroomt
Vlak van Spirit

9

19

8

18

7

Dag 7-22 je hebt 16 dagen
om je telepathische krachten
van ontwaakte intelligentie
en profetie te oefenen

Kuxan Suum = Snelweg die reikt tot aan de wortels van de Sterren, bewegend
doorheen elke Hemelse dimensie. De etherische koorden die de zonnevlecht
verbinden met het centrum van de melkweg, ‘de navel van Hunab K.’

Jaar Een: Overwinng Richt
Vlak van Geest
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Kinich Ahau = Galactische Maya naam voor onze Zon en zijn planetaire
systeem, het zonnestelsel als een compleet wezen.

Jaar Vier
Overwinning Vestigt
Goddelijke Inmenging

dag 7
Ingang

Jaar Drie
Overwinng Kalmeert
Vlak van Wil

Maya = Naam gegeven aan beschavingen in Centraal Amerika wiens klassieke
periode correspondeert met de tiende Baktun cyclus, 435-830 AD; galactische
navigators van tijd.
Maan = 28 daagse vrouwelijke menstruatie en menselijke biologische cyclus,
dertien per jaarlijkse planetaire orbit. Basis van Dertien Manenkalender en
terugkeer van de mensheid naar de natuurlijke orde.
Noösfeer = De telepathische mentale enveloppe die de planeet omringd als
een resultaat van succesvol volgen van de Dertien Manenkalender gedurende
de zeven jaren van profetie. Verwijst ook naar de biosfeer–noösfeer omzetting en
het volmaken van de Heptagonon van de Geest verzekerend de terugkeer van
de Kubus van de Wet.

Vlak van Spirit

Eerste Zeven Dagen
Verlos Baktuns 7-13

Wet van de Kubus = Intersectie van drie vlakken: het vlak van geest, het vlak
van spirit en het vlak van wil die alle manifestatie plaatst onder het gezag van
de Éne goddelijke interdimensionale wet. Bedekt door de valse 12:60 autoriteit
van de Toren van Babel, verlost door de zestien daagse Labyrint Reis van
Intelligentie, ook bekend als de Kubus van de Wet.

Vlak van Geest

Oxlahun Tiku = Oproep van de verzamelde Kracht van Dertien, de bewuste
Kracht van Tijd. Verwijst ook naar het 13e dimensionale universum.

Mystieke Kracht van de
Kubus van de wet
7 + 9 = 16, 16 X 9 = 144
Dagen 14-22 Raap de Draden van
Bolon Ik’s Negen Wevingen op
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Pacal Votan = Tijd speciale getuige. Onthuller van de Kubus van de Wet en ‘de
Sprekende Steen der Profetie’, tijd van z’n regeren 631 –683 AD.
Vlak van Wil

Heilige Overwinning Mars -- Jaar Vijf -- Overwinning Bevrijdt
Kubus van de Wet gerealiseert, Telepathie wordt universele norm

Palenque = Heilige Tempel plaats. Zetel van Pacal Votan’s Aardse kracht.
Ook bekend als Nah Chan; Huis van de Slang, gelokaliseerd in Chiapas,
Mexico.
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Bolon Ik = Pacal Votan Hemelse Geliefde die de visies van het Krijgers Labyrint
reis weeft vanuit Haar Navigatietoren op Uranus. Bolon Ik betekent ‘Witte
Solaire Wind’.

4.Telektonon: De Bewegende Intersectie van Tijd

Bolon Tiku = Aanroep van de Kracht van Negen. De Negen Heren van Tijd
en Bestemming die de Kracht van Tijd besturen in het onbewuste.

Er zijn twee cycli van ware tijd, die een voortdurende intersectie van telepathie
creëren:
1/ de 365-dagen cyclus van driedimensionale biotelepathische tijd.
2/ de 260-dagen cyclus van vier dimensionale, interplanetaire tijd.

Chronometrie, chronometriek = 13:20 maat van driedimensionale tijd.
Wetenschap die de tijd biotelepathisch meet. Toegepast als Universele Dagelijkse
Chronometer Telektonon kaartlegging.

De 13 Manen/28-Dagen kalender is de maatstaf van de 365-dagen cyclus van
biotelepathische tijd. Deze regelmatige 28-daagse maatstaf die bedekt is geweest
door de valse tijd van de 12 maanden gregoriaanse kalender.

Bestemming Kin = Naam van de dagelijkse positie volgens de 260-Kin
galactische spin. Centrale Kin van het ‘Vijfde Kracht Orakel’.

De 260-dagen cyclus is de zuiver vierdimensionale maatstaf die tijd correleert
volgens 20 solaire frequenties, bewegend in 13 daagse cycli. De 260-dagen
cyclus synchroniseert exact elke 52 jaar met de 365-dagen cyclus. Deze twee
cycli creëren de bewegende intersectie van tijd.

Vijfde Kracht Orakel = Set van constante relaties bijeen gehouden door de
bestemming Kin. Gebruikt in het Telektonon om de dagelijkse verbindingen
van tijd op te sporen en om het Orakel van de Zeven Generaties te lezen.
Galactische Federatie = Hogere dimensionale intelligentie organisatie,
verantwoordelijk voor supervisie over het drie dimensionale vrije wil experiment,
nu gericht op planeet Aarde.
Galactische schrijfwijze = Maya stip–streep telsysteem, 0–19 code. Ook
dertien eenheden wavespell code van vierdimensionale tijd die ook cycli van
dertien manen regeert.
Haab = Planetair orbit gemeten door achttien 20-daagse cycli plus vijfdaagse
Uayeb.
Heptagonon van de Geest = Vier dimensionale kubus kracht van zeven om
herstelt te worden gedurende de zeven jaren van profetie, 1993–2000, hetzelfde
als de biosfeer -noösfeer omzetting. Vervulling van de collectieve geest, wil
en spirit van het menselijk ras georganiseerd onder de correcte 13:20 tijd
frequentie.
Hunab Ku = ‘Schenker van Beweging en Maat’. Galactische Maya term voor
God of Allah.
Iblis = Naam van afgescheiden Scheppingsengel, ook bekend als Satan.
Zinsbegoochelingkracht van het menselijk ego in al zijn vormen.
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In de kaartlegging correspondeert de verticale as met de 365-dagen cyclus en de
horizontale as met de 260-dagen cyclus daar deze de 365-dagen cyclus codeert.
Op het spelbord volgen de 28-daagse buis en het Krijgers Labyrint de beweging
van de 365-dagen cyclus. De twee verticale stromen worden gebruikt om de
beweging van de 260-dagen cyclus te demonstreren.
Deze twee cycli worden dagelijks berekent op de ruggen van de twee schildpadden
aan de linkerkant van het bord.

5.Telektonon en het Dreamspell
Telektonon, het spel van profetie, is een speciale toepassing van het Dreamspell,
de Reis van Tijdschip Aarde 2013. Het Dreamspell is de complete demonstratie
van de codes van de radiale matrix van vierdimensionale tijd. Deze codes
waren bekend bij de oude Maya’s uit Centraal Amerika en hun essentie werd
belichaamd in de 260-eenheden Tzolkin, de Heilige Kalender. De Maya waren
de enige beschaafde mensen in de geschiedenis die op de hoogte waren van de
volledige natuur van de ware vierdimensionale tijd.
Door de inzet en het succes van Pacal Votan (631-683 AD) en de profetische
tradities die hij voortbracht, ging de kennis van tijd niet verloren. Telektonon
is geworteld in de vierdimensionale codes van het Dreamspell, die de volledige
openbaring van de ’wetten van tijd’ voor de moderne mens inhoudt.
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Telektonon; de profetie van Pacal Votan, verklaard dat enkel door het achterlaten
van valse gregoriaanse tijd en het aannemen van de ware tijd van de Dertien
Manenkalender, de mensheid de vernietiging van zijn planetaire biosfeer zal
vermijden. De Telektonon is er om de mensheid bij te staan in zijn eigen redding.
Het spelen van het profetiespel zal onvermijdelijk leiden tot een onderzoeken en
verdere toepassing van het Dreamspell.
In de 13:20 codes van het Dreamspell, verwijst dertien naar de 13 galactische
tonen en twintig naar de 20 solaire frequenties; 20 Stammen van Tijd en 20
vingers en tenen. In het Telektonon, coderen de dertien galactische tonen de
dertien manen. De 20 solaire frequenties coderen de twee verticale stromen:
galactisch-karmisch (0-9) en solair-profetisch (10-19).
Opmerking: Op het Telektonon spelbord zijn, met uitzondering van de Arabische
getallen 1-28 van de 28 dagen cyclus, alle getallen geschreven in de 0-19
galactische stip/streep schrijfwijze. (Zie Eind Materie, Galactische notatie).

6.Telektonon: Goddelijke Openbaring van Tijd
Telektonon, de profetie van Pacal Votan, is een goddelijke openbaring. De
laatste die ontvangen en afgeleverd wordt voor het sluiten van de Grote Cyclus
van 26.000 jaren in 2012. Deze openbaring word ontvangen sinds 26 juli, 1993,
Kin 144, Geel Magnetisch Zaad, het eerste jaar van de profetie.
Telektonon, Aarde Spirit Spreekbuis, kennis van de hoogste wet van tijd, is een
openbaring van de Kubus van de Wet. Tijd heeft de kracht om bergen tot stof
te laten vergaan. De vierde dimensie van tijd is groter dan en omvat de drie
dimensies van ruimte.
De Kubus van de Wet is de kosmologie van tijd. De Kubus van de Wet is
zelfbestaand en ontspringt vanuit zijn eigen goddelijke intersectie. Deze goddelijk
intersectie bestaat uit drie simultane vlakken.
1/ Het alles funderende vlak van geest. Geest is de wortel van tijd die alle
dingen voortbrengt, beweegt en oplost.
2/ Het vlak van Spirit. Spirit is de wortel van telepathie. Telepathie is de
onmiddellijke orde van geest als getal.
3/ Het vlak van Wil. Wil resoneert orde en is de wortel van atomaire
structuur, zowel moleculair als cellulair. (Zie Kubus van de Wet Diagram:
holografische vijf jaar overwinningskubus)
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Voor diegene met ogen om te zien, met oren om te horen, met geest om te
verbeelden en met harten om te voelen, deze profetie en kaartspel zijn voor
jou.
De Profetie van Pacal Votan wordt de ‘Sprekende Steen van Profetie ‘ genoemd,
ter ere van de grote gegraveerde steen van het sarcofaag deksel. Elk teken en
symbool van deze steen heeft gesproken in de tekst van deze profetie ‘die de
Mensen van de Dageraad verenigt met de Mensen van het Boek’.
Alhoewel Pacal Votan geïncarneerd was als Maya, is zijn wijsheid een universele
tijdrelease. Net zoals er 1260 jaar verstreken vanaf de sluiting van z’n tombe, 692
AD, tot aan z’n opening, 1952 AD, zo zullen er 1320 jaren zijn verstreken vanaf
z’n verzegeling tot aan het sluiten van de Dertiende Baktun telling in 2012 AD.
De getallen van de jaren vanaf de verzegeling van de tombe tot aan zijn openen
en tot de voltooiing van de cyclus van geschiedenis zijn in overeenstemming
met de getallen van de tijdfrequenties. De 1260 jaren in de tombe is de 12:60
frequentie van het gevangenschap van valse tijd van materialisme. De 1320
jaren tot aan de sluiting van de cyclus is de 13:20 frequentie die de openbaring
van ware tijd is.
Zoals de stem van Pacal Votan zelf, is Telektonon; ‘de Sprekende Steen van
Profetie’ een levende profetie. Het is een Profetie van Vrede. Zoals alle profetieën,
is zijn fundamentele boodschap heel simpel: Hier is Kennis. Zodra je deze kennis
hebt vernomen heb je een keuze. Welke keuze zul jij maken?
WOORDENLIJST
Planeet Babylon = De naam gegeven aan de moderne beschaving van uitsluitend
materialisme. De menselijke geest verovert door de 12:60 tijdfrequentie.
Correspondeert met de Dertiende Baktun, 1618 –2012 AD, om door het
Telektonon bevrijdt te worden.
Baktun = Telling van 144,000 Kin of dagen. Dertien Baktun telling is de maat
van de geschiedeniscyclus van 3113 BC – 2012 AD.
Biosfeer = Broze planetaire membraan van leven en zijn anorganische
ondersteuning systeem verspreid over de oppervlakte van de Aarde. Zone van
Tijd Oorlogen vrije wil experiment. Nu in gevaar gebracht door 12:60 beschaving
van planeet Babylon, materialisme. Zie ook noösfeer.
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Deze profetie is gebaseerd op het ‘Verloren Boek van de Zeven Generaties’.
De zeven jaren van profetie zijn de tijd die nodig is voor elk van de zeven
generaties om zichzelf te openbaren, één generatie voor elk jaar, één orakel voor
elke generatie, één ring voor elke generatie om deze te volbrengen. Tot welke
verloren generatie behoor jij? Welke ring ga jij volbrengen?
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Galactisch
Karmische
Stroom

Zijn beroemde tombe is ontdekt onder de Tempel der Inscripties in 1952. Exact
1260 jaar waren verstreken van de tijd dat de deur gesloten werd in 692 AD tot
de opening in 1952 AD. 35 Jaar later in 1987 kwam de laatste oproep voor de
reünie van het menselijk ras, de Harmonische Convergentie. Zeven jaar later in
1994 kwam het Telektonon van Pacal Votan, de Sprekende Steen van Profetie.

Solair
Profetische
Stroom

VELD VAN ATOMAIRE STRUCTUUR

As
Vlak van Spirit

As
Vlak van Wil

Pacal Votan (631-683 AD) was een legendarische Koning van het Maya volk in
Centraal Amerika. Zijn stad, Nah Chan of Palenque, kun je nog steeds zien in
het oerwoud van Chiapas, Mexico.

28-Dagen Aarde Spirit Spreekbuis

Dit is allemaal waar, Pacal Votan en Bolon Ik, deze profetie, jij! Telektonon
dagkaart 10 vertelt je dat Pacal Votan leefde gedurende de 10e Baktun. Er is een
plaats die Palenque heet, en een paleis van Bolon Ik, de Tempel der Wind.

28-Dagen Aarde Spirit Spreekbuis

Elke maan wordt aan de Geliefden zes dagen gratie verleent. Tussen dag 23
en 28 zijn Bolon Ik en Pacal Votan door jou telepathie verenigt. Elke maan
wanneer dit verschijnt, versterk je hun liefde en hun liefde versterkt jou. Hoe
meer mensen mee doen en dit spel spelen maan na maan, hoe intensiever hun
liefde zal schijnen, de Tunnel tussen Aarde en Uranus openend.

VELD VAN TELEPATHIE

Door hun kaartspel te spelen, help je mee de Tunnel van Liefde en Tijd te graven
die Aarde en Uranus verbindt. De zeven jaren van profetie, 1993–2000 AD is
de tijd die bestemd is om deze tunnel te creëren en de vereniging van Pacal
Votan en Bolon Ik tot stand te brengen.

TELEKTONON SPEELBORD

Pacal Votan is iedere man en de man in je díe neemt de Heilige Krijgers Reis.
Bolon Ik is iedere vrouw en de vrouw in je weeft de visie van je reis.

0 -19 Oplaadbatterij

16-Dagen Krijgers
Kubus Labyrint

Telektonon; het Geliefden Script Kaartspel van Profetie, is het profetische
geschenk van de Maya Profeet Pacal Votan en zijn Hemelse Geliefde Bolon Ik.

laat de beweging van de 28-dagen schildpad, 16 dagen kubus,
twee vertikale stromen en oplaadbatterij zien

7.TELEKTONON: DE SPREKENDE STEEN VAN PROFETIE

7

Vanuit de goddelijk intersectie, creëren de drie vlakken van geest, spirit en wil
de innerlijke orde van de Kubus van de Wet. De Kubus van de Wet is in zijn
profetische vorm ook bekend als de Heptagonon van de Geest. Heptagonon
verwijst naar de vormende kracht van Zeven; de zes zijden van de kubus en
zijn zevende innerlijke punt, de goddelijk intersectie. In de Heptagonon van de
Geest zijn de zeven zegels van de zeven jaren van profetie gecodeerd.
Telektonon, de hoogste wet en goddelijke openbaring van tijd, overstijgt alle
bestaande wetten die gebaseerd zijn op onvolledig driedimensionaal begrip.
Telektonon vervangt de kakofonie van valse tijd met de universele orde van
telepathie die het universum bestuurt.

7.Telektonon: Velden, Stromen en Circuits
Het Telektonon Spelbord is een kaart van ons zonnestelsel begrepen vanuit
het gezichtspunt van de kosmologie van telepathie. Deze kaart verdeeld het
spelbord in een set van velden, stromen en circuits.
De goddelijke intersectie van geest, spirit en wil creëert het uitgestrekte veld van
telepathie. Deze intersectie is oneindig en tegelijkertijd binnenin alle dingen.
Het secundaire veld van atomaire structuur is ontvankelijk voor het primaire
veld van telepathie.
Telepathie condenseert tot atomaire structuur. Atomaire structuur resoneert
telepathisch. Telepathie en atomaire structuur zijn de twee universele velden.
Het vlak van geest wordt vertegenwoordigt door het Telektonon spelbord in z’n
geheel. De goddelijke intersectie van de drie vlakken bevindt zich in het exacte
centrum van de Krijgers Kubus. Het vlak van spirit is een horizontale as die
het bovenste veld van telepathie scheidt van het onderste veld van atomaire
structuur. Het vlak van wil is een verticale as die het voorbewustzijns veld, links,
scheidt van het subliem bewustzijnsveld aan de rechterkant.
Bewustzijn is een solair-galactisch fenomeen. In relatie tot elkaar behouden de
planetaire hemellichamen krachten die, door tijd bewogen, bewustzijnssnijpunten
vestigen die telepathisch geactiveerd en gecoördineerd worden in onszelf.
De interactie tussen telepathie en atomaire structuur, en de twee primaire
vlakken van bewustzijn creëren vier subvelden:
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DE ZEVEN ZEGELS VAN PROFETIE
Profetie Jaar Een:Victorie Richt
Profetie Jaar Twee:Victorie Stroomt
Profetie Jaar Drie:Victorie Bevredigt
Profetie Jaar Vier:Victorie Vestigt
Profetie Jaar Vijf:Victorie Bevrijdt
Profetie Jaar Zes:Victorie Zuivert
Profetie Jaar Zeven:Victorie Ontlaadt.

Reconstrueren van de Heptagonon van Geest
Wortel Orakel Profetie Kaarten; ‘Verloren Boek van de Zeven Generaties.’
Dag 14–20 van elke maan vatten in het kort de zeven jaren van profetie
samen. Tijdens deze zeven dagen kun je de corresponderende kaart van het
‘Verloren Boek van de Zeven Generaties’ nemen om het Heptagonon van Geest
rangschikking te creëren.
Volg het ontwerp van het Heptagonon van Geest aan de voorkant om de kaarten
te leggen, bijv. de kaart voor het eerste jaar van profetie met het eerste zegel
komt bovenaan, de tweede jaarkaart met het tweede zegel komt onderaan enz.
Op dag 20 zal de ‘zevenkaart’ legging van de Heptagonon van Geest voltooid
zijn aan de basis van de verticale tijd as van je dagelijkse chronometer.
Op deze manier creëer je voor elke maan, de herstelling van de collectieve geest,
wil en spirit, verenigd als de Triomf van de Kubus van de Wet van Goddelijke
Eenheid, het komen van de planetaire noösfeer.
De zeven zegels van profetie die de Heptagonon van Geest coderen,
vertegenwoordigen de mystieke kracht van zeven. Vanuit vrije wil verzamelde
Pacal Votan deze zeven zegels in de Uranische Ark in het centrum van de Aarde
gedurende de tijd van de Babylonische Overheersing van de Israëlieten in de
Zesde Baktun. (zie kaart 6 ‘Telepathisch Boek van de Verlossing van de Verloren
Planeten’).
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DE ZEVEN JAAR, ZEVEN RING EN ZEVEN GENERATIE ORAKELS,
JAAR NA JAAR
Profetie Jaar Een, Victorie Richt 1993-94 AD
Jaar Orakel:Geel Magnetisch Zaad		
Ring Orakel:Geel Magnetische Ster		
Generatie Orakel:Witte KristallenTovenaar

Kin 144
Kin 248
Kin 194

Profetie Jaar Twee, Victorie Stroom 1994–95 AD
Jaar Orakel:Rode Lunaire Maan			
Kin 249
Ring Orakel:Rode Lunaire Hemelwandelaar
Kin 93
Generatie Orakel:Blauwe Kosmische Adelaar
Kin 195
Profetie Jaar Drie, Victorie Bevredigt 1995–96 AD
Jaar Orakel:Witte Elektrische Tovenaar		
Kin 94
Ring Orakel:Witte Elektrische Spiegel		
Kin 198
Generatie Orakel:Gele Magnetische Krijger
Kin 196
Profetie Jaar Vier, Victorie Vestigt 1996–97 AD
Jaar Orakel:Blauwe Zelfbestaande Storm		
Kin 199
Ring Orakel:Blauwe Zelfbestaande Nacht
Kin 43
Generatie Orakel:Rode Lunaire Aarde		
Kin 197
Profetie Jaar Vijf, Victorie Bevrijdt 1997-98 AD
Jaar Orakel:Geel Boventoon Zaad		
Kin 44
Ring Orakel:Geel Boventoon Ster		
Kin 148
Generatie Orakel:Witte Elektrische Spiegel
Kin 198
Profetie Jaar Zes, Victorie Zuivert 1998–99 AD
Jaar Orakel:Rode Ritmische Maan		
Kin 149
Ring Orakel:Rode Ritmische Hemelwandelaar Kin 253
Generatie Orakel:Blauwe Zelfbestaande Storm Kin 199
Profetie Jaar Zeven, Victorie Ontlaadt 1999–2000 AD
Jaar Orakel:Witte Resonante Tovenaar		
Kin 254
Ring Orakel:Witte Resonante Spiegel		
Kin 98
Generatie Orakel:Geel Boventoon Zon		
Kin 200
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1/ voorbewust telepathie - geheugen involueert (linksboven)
2/ voorbewust atomair - vlees incarneert (linksonder)
3/ subliem atomair bewust - instinct evolueert (rechtsonder)
4/ subliem telepathisch bewust - droom excarneert (rechtsboven)
De interactie van deze vier velden creëert de melkweg, inclusief ons zonnestelsel,
als een uitgestrekt verenigd veld van bewuste coördinaten. Het samenspel
van deze coördinaten creëert twee bewegingen: een naar binnen gerichte
(involuerend) galactisch-karma en een naar buiten gerichte solaire profetie. Op
het spelbord zijn deze twee bewegingen vertegenwoordigt door de twee verticale
stromen van vier dimensionale tijd (galactisch-karmisch 0-9 en solair-profetisch
10-19).
In ons zonnestelsel worden de twee stromen behouden door de relatie die de tien
planetaire orbits met elkaar hebben. Er zijn tien galactisch-karmische krachten
‘van worden’ die openen en tien solair-profetische krachten ‘van dromen’ die
voltooien. Deze 20 krachten vertegenwoordigen de 20 solaire frequenties van
de 260-dagen cyclus van vierdimensionale tijd.
De 20 krachten zijn symmetrisch gekoppeld volgens de tien planetaire orbits.
De tien planetaire orbits aan elkaar gekoppeld, creëren het ‘Vijf Circuit, 140
Eenheden tellende Telektonon meester grid’ van jouw spelbord.
Op het spelbord heten de vijf circuits:het alfa-omega oplaadcircuit (Pluto en
Mercurius); het verenigd geheugen-instinct circuit (Neptunes en Venus); het
Telektonon 28-dagen circuit (Uranus en Aarde); externaliseer-intelligentie
circuit (Saturnes en Mars); en het internaliseer-intelligentie circuit (Jupiter en
Maldek).

8.Telektonon: Aarde Spirit Spreekbuis
Telektonon; Aarde Spirit Spreekbuis, is de naam gegeven aan het derde circuit,
dat de achtste en derde orbit (Uranus en Aarde) verbindt.
Het Telektonon circuit bestaat uit 28 gelijkwaardige eenheden oftewel dagen,
dit is exact 1/5 van de 140 telepathische coördinaten van alle vijf de circuits van
het Telektonon.

9

Gids voor het Bepalen van de Synchronometrie van de Orakel Stromen

Pluto

Zie Sleutel Bepaal de Gids Kracht

Antipode Bestemming Analoog
Planetaire
Kin
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Onderversterkende Kracht van
steunings
Kracht
Zonnestam
Partner

Galactisch Karmische Stroom

21

Solair Profetische Stroom

Galactisch Karmische Stroom

Telektonon Aarde Spirit Spreekbuis
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Solair Profetische Stroom

Circuit Drie

Externaliseer Intelligentie

Alpha-Omega Oplaad

Circuit Vier

Internaliseer Intelligentie

Circuit Een

Circuit Vijf

Internaliseer Intelligentie

Verenigd Geheugen Instinct

Circuit Vijf

Externaliseer Intelligentie

Circuit Twee

Circuit Vier

Occulte Indeling is 21

Antipode Indeling verschil is 10

Alle Dagelijkse Kin hebben een antipode, analoog en occulte kracht bepaald door zijn
code getal. op het Telektonon Spelbord zijn de antipode, analoge en occulte relaties
constant, zoals is aangegeven in de bovenstaande stroom diagrammen

Lezen van het Orakel van de Zeven Generatie´s

Sleutel voor het lezen van de achterkant van de Zeven Kaarten
van `Het Verloren Boek van de Generatie´s`
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Verenigd Geheugen Instinct

Telektonon:

Telektonon Aarde Spirit Spreekbuis

Circuit Twee

Alpha-Omega Oplaad
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De Tien Planetaire Omlopen en
Vijf Circuits van Telepathie

Circuit Drie

Circuit Een

Dagelijks code
getal altijd 10
verschil met
Antipode

Dagelijks code getal plus
Analoog code getal is altijd 19

Solair Profetische Stroom

Gids
Vijfde
Macht
Uitkomst

Galactisch Karmische Stroom

Interpreteer het Dagelijks Orakel en de
Orakels van de Zeven Generaties

Occult
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Analoge Indeling is 19

Vijfde Kracht van de Kubus Macht

Galactisch
Karmische
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Neptunus

Uranus

Saturnus

Jupiter

Maldek

Mars

Aarde

Venus

Mercurius

Vijfde Kracht Orakel Gids voor het Bewegen van de Vijf Piramides op het spelbord
en voor het interpreteren van de Vijf Kin Posities van het Orakel van de Zeven Generaties

Ring
Bestem/
ming Kin

Ring
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Gevorderde
Orakel Volgorde
Resonante Maan 15
Dag Buiten de Tijd
24 januari - 25 juli
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Het eerste halfjaar orakel vertegenwoordigt de kracht van het jaarlijkse zegel
van profetie als de verloren generatie ontkiemend in het grote onbewuste. Het
tweede halfjaar orakel vertegenwoordigt het oprijzen van de verloren generatie
als het geopenbaarde doel en bewuste vervulling van de jaarlijkse profetie.
Om het orakel te gebruiken, bepaal je altijd in welk half jaar je bent. Als je
in de eerste helft bent, kun je het tweede halfjaar orakel lezen om mogelijke
uitkomsten te bepalen volgens de jaarlijkse planetaire servicedoelen.
Als je in de tweede helft van het jaar bent, kun je ook het eerste halfjaar van het
volgende jaar orakel lezen, getrokken vanuit de volgende kaart van de ‘Verloren
Boek van de Zeven Generaties.’ De eerste helft van welk orakel je ook gebruikt is
het orakel voor de huidige dag, en de tweede helft is om de toekomstige situatie
te lezen, die door de huidige dag naar voren wordt gebracht.
Herinner: Telepathische activiteit is een vierdimensionale mentale actie. Als
je deze orakels leest verken je nieuwe gebieden. Er zijn geen grenzen aan je
nieuwsgierigheid en je verkenningskrachten in deze nieuwe oefening van
telepathie. Communicatie en delen van jou ontdekkingen met anderen is
essentieel in dit proces.

De derde en achtste orbit van de Telektonon circuits creëren de perfecte vijfde.
Vijf orbits van elkaar afstaand, heeft elk van deze twee Telektonon orbits ook
twee orbits aan beide kanten. De derde planetaire orbit, Aarde, behoudt het
centrum van het resonantie veld van atomaire structuur. De achtste planetaire
orbit Uranus behoudt het centrum van het primaire veld van telepathie.
De derde en achtste orbits samen, behouden het centrum van zowel het atomaire
als het telepathische veld, en vormen het Telektonon circuit voor het bereiken
van universele verlichting: de Kracht van Hemel op Aarde, het opbloeien van solairgalactisch bewustzijn.
De biosfeer van de derde orbitale planeet Aarde is bedoeld om de 28 coördinaten
van het Telektonon circuit te registreren als een 28-daagse cyclus, om bewust
ontvangen te worden door de menselijke soort. Als collectieve tijdfrequentie
van het ras, is de 28-daagse cyclus het mentale instrument om universele
telepathie in de soort te brengen. Zonder bewuste, collectieve acceptatie van
de 28 daagse cyclus, zal de mensheid falen in zijn collectieve wil en spirit. In
plaats van de omschakeling van biosfeer naar noösfeer te maken, zal de mens
zijn evolutionaire cyclus beëindigen in een biosferische catastrofe.
In deze tijd aangeboden als profetische openbaring van de tot nu toe onbekende
verheven wet van tijd is Telektonon, 28-Dagen Dertien Manen, een noodplan
van de Galactische intelligentie. Met de perfectie van z’n gecodeerde radiale
wiskunde is de Telektonon meester grid zuiverder, perfecter en wetenschappelijker
dan alles dat tot nu toe is ontdekt door de menselijke soort.
Het 28-daagse Telektonon pad, Aarde Spirit Spreekbuis, bewandelend, verbindt
je de planeet Aarde telepathisch met de planeet Uranus. Dit creëert de Hemel
(Uranus) op Aarde! Maar voordat je bij Uranus komt, wordt je eerst de
mogelijkheid aangeboden om de menselijke geschiedenis te doorlopen. Dit alles
is deel van de 28-daagse Aarde Spirit Spreekbuis.
Bestudeer het Telektonon 28-daagse Aarde Spirit Spreekbuis diagram.
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Dag
28

Dag 28
Toren van
Kracht
Spirit Toren
van Bolon Ik

Dag
1

Dag 1
Toren van
Kracht
Claim
Kracht van 7

Hemel wandeling Dagen 24-27

Dagen 23-28 gele Pacal Votan
en witte Bolon Ik schildpad
wandelen samen in de Hemel

Dagen 1-6 gele Pacal Votan schildpad
op Aarde
Begeleidt door witte Bolon Ik schildpad
in Hemel dagen 28-23

Aarde Wandeling Dagen 2-5

As
Vlak van Wil

3/ Verloren Generatie Orakel. Deze beschrijft de Verborgen Kracht van het
jaar,welke bedoelt is om de ‘Jaarlijkse Profetische Victorie Kracht’ te worden. De
jaarlijkse volgorde van de zeven verloren generaties in hun Kin volgorde lopen
van Kin 194 –200.
(Zie de diagrammen; ‘Het lezen van het Orakel van de Zeven Generaties’ en
‘Gids voor het bepalen van de Synchronometrie van de Orakel Stromen’).
Om het Orakel van de Zeven Generaties te lezen bestudeer je de dagelijkse
posities van de ‘Vijfde Kracht’ orakel piramide op het spelbord. (zie boven; Sectie
3 Telektonon Speelbord ‘Vierde Niveau Dreamspell ‘Vijfde Kracht Orakel Spel’).
Noteer de codegetallen van de piramide posities. Kijk welke codegetallen passen
bij de codegetallen in de Zeven Generatie Orakel Code aan de achterzijde van
de jaarlijkse profetie wortelkaart positie.

Dag
23
Dag
22

As van Spirit

Dag
7

Spirit Wandeling Dagen 7-22

Spirit Wandeling Dagen 7-22

Dagen 7-22 gele Pacal Votan schildpad
onderneemt spirit wandeling terwijl
de groene krijger schildpad de Reis
door het Labyrint aangaat in de
16 dagen van de Kubus

Dag 23
Toren van
Kracht
Navigatie
Vereniging van
de Geliefde

Dag
6

Dag 6
Toren van
Kracht
Claim
Jouw
Vrije Wil

Trap naar de Hemel
Dagen 13-16
Dag
17

Dag
12

Dag 1-13 = Baktun 1-13
3113 v Chr. - 1993 n Chr.
(min één Baktun)
Dagen 14-20 = Zeven Jaar van Profetie
Dagen 21-22 Dertien Jaar Hemel op Aarde
Dagen 1-22 = 22 hoofdstukken van het
“Boek der Openbaringen”
Dagen 23-28 Hemelse Cosmologie van Tijd
Dagen 1-12 = Aarde
Dagen 13 - 16 = Trap naar de Hemel
Dagen 17-28 = Hemel
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2/ Ring Orakel. Dit orakel correspondeert met het dagelijkse ‘Vijfde Kracht
Orakel’ van de ‘Dag Buiten de Tijd‘, deze maakt ‘het jaar van profetie’ compleet
wat begonnen was in het jaar orakel. We noemen het Ring Orakel omdat deze
het punt aangeeft waarop de Aarde zijn jaarlijkse ring rond de zon volbrengt.
De bestemming Kin van het Ring Orakel heeft altijd dezelfde toon en dezelfde
kleur, maar dan vijf codegetallen verder als het Jaar Orakel. Dit Orakel beschrijft
de jaarlijkse uitkomst.

In het Zeven Generatie Orakel kunnen sommige codegetallen die overeenkomen
met de dagelijkse ‘Vijfde Kracht’ piramide meerdere malen verschijnen. Het
doel is om te zien hoeveel posities overeenkomen in het Zeven Generatie Orakel
voor een bepaalde dag.
De totale aantal posities voor elk van de half jaarorakel is 15. Voor elke
willekeurige dag vermeerderd het aantal van de overeenkomstige posities in het
Zeven Generatie Orakel de orakelkracht van die dag. Als je acht overeenkomstige
posities op je Zeven Generatie Orakelkaart hebt, dan heb je een ‘Orakel Victorie
Dag.’
Bestudeer het diagram van de dagelijkse ‘Vijfde Kracht Orakel’ posities om de
verschillende kwaliteiten van de orakelkrachten te bepalen, dit zijn: bestemming,
analoge, antipode, occult en gids posities. Afhankelijk van de positie van het
Zeven Generatie Orakel, - kruin, wortel of hart –, hebben de ‘Vijfde Kracht’
Orakelrelaties ook speciale betekenissen die je helpen je telepathische wil en
galactische aanwezigheid te versterken.
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verder te bepalen. In ons voorbeeld 11 Wereldoverbrugger, zul je zien dat het
‘Wereldoverbrugger zegel als een ruiter is, die toon 11 in de achtste kamer van
het wavespell bestuurd.
6.DE ORAKELS VAN DE ZEVEN GENERATIES EN
DE ZEVEN JAREN VAN PROFETIE
De Convergentie van Alle Profetieën
Zeven Perfecte Orakels om een Soevereine Aarde
1993–2000 AD naar buiten te brengen
Zeven Jaren, Zeven Ringen, Zeven Generaties.
Om de Kubus van de Wet te herstellen; de originele kracht van Goddelijke
Vereniging en Universele Telepathie, gebruik je de achterzijde van de ‘Verloren
Boek van de Zeven Generaties’ wortelkaart om het jaarlijkse orakel te lezen.
Door dit orakel dagelijks te lezen herstel je de zeven generaties. Door de zeven
tijd ringen te bezingen gooi je de kracht van planeet Babylon omver en vestig je
het Domein van Tijd als de Heilige Orde van ‘Tuin Planeet Aarde’. (Zie secties
XI en XIX van Telektonon: De Sprekende Steen van Profetie).
Voor elk van de zeven jaren zijn er drie orakels in een verticale formatie. Elk
jaar zijn er twee rangschikkingen van deze drie orakels. De eerste rangschikking
betreft de eerste helft van het jaar, van Magnetische Maan 1 tot aan Resonante
Maan 14 (26 juli-23 jan.) de tweede rangschikking betreft de tweede helft van
het jaar, van Resonante Maan 15 tot aan de Dag Buiten de Tijd (24 jan.-25 juli).
Alle drie de orakels volgen het ‘Vijfde Kracht Orakel’ patroon wat je kunt zien
in het diagram ‘Gids voor het bepalen van de Synchronometrie van de Orakel
Stromen’.

II. HOE BETREED EN SPEEL JE HET TELEKTONON

1.Het binnentreden van het Telektonon
Telektonon is het spel van tijd. Om het Telektonon binnen te treden zoek je op
de Dertien Manen Eeuwige Kalender de datum van vandaag in de gregoriaanse
kalender. Bijv: 26 juli is altijd Magnetische Maan dag één; 15 november is altijd
Boventoon Maan dag één, enz. De dag dat je binnentreedt in het spel hoeft niet
de eerste dag van een maan te zijn. Het punt is erin te springen en te beginnen,
waar je ook bent in tijd.
Je kan op iedere willekeurige dag in de 28-daagse buis binnenstappen en beginnen
te spelen op elk van de niveaus.
Eerste niveau: het dagelijks bewegen van de drie schildpadden en het
lezen van de 28 dagkaarten van het ‘Telepathisch Boek van de Openbaringen
van de Verloren Planeten.’
Tweede niveau: kalibreer de dagelijkse beweging, de Dreamspell dag
Kin en het oplaadbatterij kristal.
Derde niveau: speel al het bovengenoemde en doe de volledige
dagelijkse kaartlegging.
Vierde niveau: voeg het Dreamspell ‘Vijfde-Kracht’ Orakel spel en het
lezen van de zeven generatie orakels toe.

De drie orakel posities zijn:
1/ Kroon:Vertegenwoordigt de kracht en het mandaat van de Hemel.
2/ Hart:Vertegenwoordigt Menselijke liefde en gevoel.
3/ Wortel: Vertegenwoordigt de verborgen kracht van de Aarde.
De drie Orakels zijn:
1/ Jaar Orakel. Dit orakel correspondeert met het dagelijkse ‘Vijfde Kracht
Orakel’ van de eerste dag voor elk van de zeven jaren van profetie, Magnetische
Maan 1. Dit orakel beschrijft het jaarlijkse doel.
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Hoewel door groepsactiviteiten je spel nog meer zal verrijken, openbaart en
verdiept het zich in jouw eigen ritme. Het Telektonon Profetie Spel bevat
geheimen die zich alleen kunnen openbaren wanneer je het speelt. Herinner!
Telektonon is een levende profetie met werkelijke tijd doelen en resultaten.

2.Het Script van de Geliefden,
de Avonturen van Pacal Votan en Bolon Ik
De wijsheid van het Telektonon is diepgaand. De timing van deze openbaring
voor onze tijd, laat een daad van onpeilbare compassie en een diepe liefde voor de
mensheid en voor waarheid zien, zo diepzinnig dat het werkelijk wonderbaarlijk
is!
De tombe en tempel die door Pacal Votan voor zijn dood in 683 AD verordend
zijn, zijn direct gelokaliseerd tegenover het eveneens unieke ‘Paleis en Toren
van de Wind’ in het legendarische Palenque. Welke geheimen zouden de stenen
ons openbaren, wanneer we zouden luisteren? Wat zouden ze ons vertellen over
Pacal Votan en de mysterieuze persoon vereerd in Palenque en bekend als Bolon
Ik?
Laat ons luisteren naar de stenen. Ze hebben gesproken en dit is hun verhaal:
Het Script van de Geliefden.
Pacal Votan en Bolon Ik zijn ervaren planeettemmers en tijdreizigers. Geen
dimensie is vreemd voor hen. Door hun sterk verbond als ‘planeten temmende
ontdekkingsreizigers’ van de ongeziene kanten van tijd verkregen zij aanzien en
respect in de Galactische Federatie.
Het verdrag dat ze gemaakt hebben als Geliefden, is het centrum van het
verbond tussen Pacal Votan en Bolon Ik. In liefde met elkaar, doorheen het
wilde spectrum van avonturen die voor hen open staan, is de ultieme uitdaging
voor de tijdsreizende planeten temmende Geliefden nog steeds aan de gang.
De opdracht luidt planeet Babylon; de planeet waar je op leeft is de plaats!
Het verhaal klinkt bekend: weer een planeet verloren in ruimte, een vergeten
planeet, een planeet zonder tijd. Dit gebeurde ook al op Mars en Maldek (de
vernietigde planeet, bekend als de asteroïden gordel). Zal dit ook gebeuren met
de Aarde, die de volgende planeet in de reeks is en bekend staat als planeet
Babylon?
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Solaire Vleugel, dagelijkse positie
Voor deze positie neem je één van de vier kaarten van het ‘Boek van Kosmische
Vorm.’
Deze kaart verandert dagelijks volgens de dagelijkse Kin. De 20 Zonnezegels van
de dagelijkse Kin zijn verdeeld in vier kleuren groepen van vijf zegels en staan
aangeduid aan de voorkant van de vier kaarten van het Boek van Kosmische
Vorm.
De vier zonnezegels die de solaire-galactische jaren beheren, Rode Maan Jaren,
Witte Tovenaars Jaren, Blauwe Storm Jaren en Gele Zaad Jaren verschijnen in
het centrum van de voorkant van de kosmische vorm kaart en zijn niet in hun
verticale stroomposities.
Bepaal het dagelijkse zonnezegel aan de hand van de positie van de groene
piramide als het verschijnt op één van de twee verticale stromen van het
Telektonon Spelbord. In het voorbeeld, ’11 Wereldoverbrugger’, is de groene
bestemmingpiramide op de witte galactische zes notering op de galactischkarmische verticale stroom. Je zult de zes notering met het Wereldoverbrugger
zonnezegel op de voorkant van de witte kaart van het ‘Boek van Kosmische
Vorm vinden. Je zult ook zien dat het Wereldoverbrugger zegel op de galactischkarmische stroom zijde van deze witte kaart geplaatst is.
Op de bovenste helft van de achterkant van deze kaart vind je andere pertinente
informatie betreffende de vijf zegels van de vier kleuren families inclusief; hun
krachten, stromingen, clan - en lichaam positie en, tussen haakjes geplaatst,
hun circuit.
Het dagelijkse ‘Kosmische Vorm Commando’ wordt gecreëerd door het
sleutelwoord van de wekelijkse Solaire Vleugelkaart tezamen met het
sleutelwoord van de dagelijkse Solaire Vleugelkaart.Voor. 11 Wereldoverbrugger,
Boventoon Maan 1, is het commando; Kennis (rode week één) van Nederigheid
(witte zonnezegel).
Wanneer de Kin kleur dezelfde is als de wekelijkse kleur, verdubbel je de
kosmische vorm en gebruik je alleen de wekelijkse Solaire Vleugelkaart.
Vergelijk je ‘Galactische Vleugel Wavespell Toon’ met je dagelijkse ‘Solaire
Vleugel Kaart’ om de plaats en de vierdimensionale kracht van het zonnezegel
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met de achterzijde naar boven in de Galactische Vleugelpositie. De achterkant
van deze kaart laat het Dertien Toon Wavespell zien met een oplichtende
toonpositie.
Deze zijde van de kaart geeft het dagelijks Dertien Toon Wavespell
Commando.
De Wavespell zijde van deze kaart vertoont ook de tijdpulsars, aangeduid met
rode lijnen. De vier tijdpulsars definiëren de vier dimensies die de geometrie van
tijd creëren wat we wavespell noemen. Bestudeer dagelijks de pulsarposities om
relaties in tijd over de dertien daagse cyclus te synchroniseren.
De pulsar geometrie definieert tevens de relaties van de dertien manen in een
jaar cyclus. De jaarlijkse pulsar geometrie wordt Planetair Dienstverlening
Wavespell genoemd en wordt gebruik voor het organiseren van sociale vormen
en acties volgens vierdimensionale tijd.
Herinner, dat als de Galactische Wavespell Toon hetzelfde is als de Toon van de
Dertien Manen Schildpad, deze positie leeg is. Gebruik de ommezijde van de
Dertien Manen Schildpadkaart in de Hartpositie voor het wavespell commando
voor die dag. Dit is een Magische Schildpad Dag!
Solaire Vleugel, wekelijkse positie
Voor deze positie neem je één van de vier kaarten van het ‘Boek van Kosmische
Vorm.’
Deze kaart blijft voor een week van zeven dagen hetzelfde. De voorzijde zegt in
welke week je bent. Elke maan heeft dezelfde nummering van dagen als de vier
perfecte weken.
Elke week is gecodeerd door één van de vier kleuren: rood, wit, blauw of geel.
Deze kleuren geven de week zijn speciale kosmische commando. Eerste week;
Rood Initieert Kennis. Tweede week; Wit Verfijnt Nederigheid. Derde week;
Blauw Transformeert Geduld. Vierde week Geel Rijpt Kracht.
Gebruik de achterzijde van de kaart om de week in één oogopslag te lezen.
Hier krijg je de ‘wekelijkse profetie informatie’ plus een overzicht van het
Geliefden Script wat verschijnt in de corresponderende zeven dagen van de
Kroonpositie.
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Onze Geliefden zijn akkoord gegaan met deze opdracht, om in afgescheidenheid
van elkaar te leven op twee verschillende planeten van hetzelfde sterren stelsel!
Pacal Votan bevindt zich op Aarde en Bolon Ik bevindt zich op Uranus. Beiden
zijn ze Maya en experts in telepathie en geest manifestatie.
Om hun mogelijkheden en hun liefde te testen in het temmen van de wildste en
meest verlorene van alle planeten, zijn de Geliefden akkoord gegaan met deze
afscheiding gedurende dertien Baktuns min één Katun, niets minder! In Aardse
wentelingen, duurt hun afscheiding meer dan 5100 jaar. Met één Katun (20 jaar)
resterend, verschijnt Bolon Ik in een visioen aan Pacal Votan en verklaart:
“Dertien Baktuns, zeven jaren,
je opdracht is klaar;
de mijne is net begonnen.
Je opdracht was om dertien Baktuns in kaart te brengen;
De mijne is om in het leven dertien manen te weven.
Als je verlangen sterk genoeg is om alles van me te willen,
Volg dan het pad dat ik geweven heb:
Telektonon
Zeven jaren, dertien manen, 28 dagen.
Alles zal herinnerd worden.
Uiteindelijke Victorie voor Planeet Aarde!
Voor Eeuwige Vereniging van onze Liefde.”

3. Het Telektonon Spel Bord
De Telepathische Beoefening van synchronometrie
Het Telektonon spelbord is een kaart van de kosmologie van tijd. Deze
kosmologie informeert de interplanetaire geschiedenis van ons zonnestelsel.
Deze geschiedenis is een vergeten hoofdstuk in de ‘oorlog en het temmen van
de hemelen’. Deze verloren geschiedenis biedt, net als het Telektonon, nu een
mogelijkheid voor planeet Aarde.
De 28-daagse driedimensionale tijdstroom, uitgelijnd in groen, heeft de vorm van
een buis die Aarde en Uranus verbindt. Deze buis is de Aarde Spirit Spreekbuis.
Deze telepathische buis is kritiek zowel voor het herstel van het geheugen van
de verloren planeten als voor het oplossen van de valse tijdorde op planeet
Aarde door de ware tijdorde van 13:20.
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De twee verticale kolommen duiden de tien hemellichamen aan die de stroom
van 13:20-vierdimensionale tijd behouden. De galactische-karmische stroom
aan de linkerkant wordt aangevuld door aan de solaire-profetische stroom aan
de rechterkant.
Tussen deze twee stromen, de Aarde- en Hemel Wandeling van de 28-daagse
Telektonon buis, bevinden zich de 16 eenheden van het Krijgers Labyrint. Deze
zestiendaagse reis die de krijger schildpad elke maan neemt, heeft als doel het
terug vinden van de kennis van de Kubus van de Wet. Waarom?
Doorheen de cycli van de geschiedenis, gemeten in de dertien Baktuns, werd
de Kubus van de Wet progressief veranderd in het 12:60 domein van valse
planetaire autoriteit door de Toren van Babel. De Kubus van de Wet kan niet
eerder herwonnen worden totdat de valse autoriteit van de Toren van Babel
telepathisch is opgelost. Dit is de taak van al diegene die het Telektonon spelen,
een werkelijk tijdspel.
De Toren van Babel is de naam die gegeven is aan de vier galactisch-karmische
planetaire posities die zich bevinden tussen dag 28 en dag 1 van de Telektonon
buis. De 12:60 woekering van de krachten van deze vier posities creëren de
conditie die bekend is als planeet Babylon. Twee krachten zijn misbruikend
en twee zijn misbruikt. Galactisch-karmisch Saturnes en Jupiter zijn de twee
misbruikende krachten van materialisme (G-7) en valse spiritualiteit. Maldek
en Mars behouden de twee misbruikte krachten van sekstaboe en doodsangst.
Om de Toren van Babel telepathisch te bestrijden, heeft de Krijger de vier
complementaire krachten van de Toren van Profetie (ook bekend als de Navigatie
Toren) tot zijn beschikking. Solair-profetisch Mars en Maldek met hun krachten
van Profetie en Tijdloosheid en solair-profetisch Jupiter en Saturnus met hun
krachten van Visie en Intelligentie. Deze vier krachten worden gebruikt om de
misbruikende- en misbruikte krachten van de Toren van Babel te bevrijden in
hun originele spirituele natuur.
Corresponderend met de Toren van Profetie zijn de dagen 13-16 van de 28daagse Telektonon buis, bekend als de verboden visionaire ‘Stairway to Heaven’.
Wanneer de groene Krijgerschildpad de kubus binnengaat en de krachten van
de Toren van Profetie benut, wordt ook de ‘Stairway to Heaven’ geopend.
Vind de vier profetische krachten in hun kubuspositie en zie hoe zij de goddelijke
intersectie in het centrum van de Kubus van de Wet omgeven.

16

De kaarten voor dag 6 en 23 definiëren de ‘Toren van Profetie’ ook wel bekend
als de ‘Navigatie Toren’ en markeren de in - en uitgang van de Krijgers Kubus.
Torenkaart, Dag1: Op de eerste dag van elke maan bevind deze kaart zich in de
Kroonpositie en is de Toren positie leeg. Op dag 2 –5, de Aarde Wandeling, is
deze kaart in de Torenpositie en zijn ‘Volbrenging Kracht van Zeven’ gidst Pacal
Votan op zijn Aarde Wandeling.
Torenkaart, Dag 6: Op de zesde dag van elke maan bevind deze kaart zich in de
Kroonpositie en is de Torenpositie leeg. Dan van dag 7-22; gidst de ‘Vrije Wil
Kracht’ van deze kaart in de Toren positie zowel de gele Pacal Votan schildpad
op z’n spirit wandeling als wel de groene Krijgerschildpad in de Krijgers Labyrint
Reis.
Torenkaart, Dag 23: Op de 23e dag van elke maan bevind deze kaart zich
in de Kroonpositie en is de Torenpositie leeg. Dan van dag 24-27 gidst de
Navigatiekracht van deze kaart in de Torenpositie de gele Pacal Votan Schildpad
als wel de witte Bolon Ik Schildpad op hun Hemelwandeling.
Torenkaart, Dag 28: Op de 28e dag van elke maan bevind deze kaart zich in de
Kroonpositie en de Torenpositie is leeg. Deze torenkaart geeft de conclusie van
de 28 daagse reis aan. De volgende dag begint de cyclus opnieuw met de Toren
Kracht kaart dag 1 in de Kroonpositie.
Dag Buiten de Tijd: Op deze dag tussen de laatste dag van de Kosmische Maan
en de eerste dag van de Magnetische Maan zijn de Hart-, Toren- en Kroonposities
leeg.
Zo lees je dus de verticale bio-telepathische assen van de Universele Dagelijkse
Chronometer!
Galactische Vleugel, dagelijkse positie:
Voor deze positie nemen we één van de dertien kaarten van het ‘ Boek van
Galactische Tijd’. De dertien getallen worden weergegeven in de galactische
stip/streep notatie.
Het gebruik van de kaart voor deze positie hangt af van je kennis van de Galactische
toon van de bestemming Kin. Bijv. 11 Wereldoverbrugger, Boventoon Maan
Dag 1, gregoriaans 15 nov. 1995, heeft galactische toon 11. Plaats deze kaart
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KROONPOSITIE:
Voor deze positie neem je één van de 28 dagen kaarten van het ‘Telepathisch
Boek van de Bevrijding van de Verloren Planeten.’
Deze kaart verandert dagelijks met de beweging van de schildpadden van de
28-Daagse Telektonon Aarde Spirit Spreekbuis mee. Gebruik de achterzijde om
het verhaal van het Geliefden Script te lezen. De kaarten voor dag 7-22 gaan
gelijk op met de beweging van de groene Krijger Schildpad gedurende het 16
daagse Krijgers labyrint.

Aarde Wandeling en Hemel Wandeling
Dag 2–5 wordt de Aarde Wandeling genoemd. Op deze vier dagen ontvangt
Pacal Votan de Telekosmische Getalkracht van Bolon Ik op Haar parallelle
Hemel Wandeling. Je kunt de corresponderende Hemel Wandelkaart, dag 24
–27 lezen en deze plaatsen onder de Aarde Wandelingkaart.
Dag 24 –27 wordt de Hemel Wandeling genoemd. In deze vier dagen wandelen
Pacal Votan en Bolon Ik samen naar de Spirit Toren. De kaarten voor deze
vier dagen beschrijven de telekosmische getalkrachten die Bolon Ik naar
Pacal Votan stuurt tijdens zijn Aarde Wandeling. Je kunt de corresponderende
Aard Wandelingkaart, dag 2 –5 lezen en deze plaatsen onder de Hemel
Wandelingkaart.
Opmerking: de vier Hemelse Telekosmische Getalkrachten creëren de vier
actieve bewustzijnsvelden: onbewust, bewust, continue bewust en super
bewustzijnsveld.
Torenpositie:
Voor deze positie neem je één van de 28 kaarten van het ‘Telepathisch Boek van
de Bevrijding van de Verloren Planeten’.
Deze vier ‘Toren van Kracht’ kaarten corresponderen met dag 1, 6, 23, 28.
Deze vier kaarten geven de verbinding aan van drie en vierdimensionale tijd op
het spelbord.
Kaart 1 en 28 definiëren de ‘Spirit Toren’, gehinderd door de Toren van Babel, en
geven de in – en uitgang van de Telektonon 28 daagse Aarde Spirit Spreekbuis
aan.
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Rekening houdende met alle bewegingen en relaties van de stromen van het
Telektonon spelbord, kun je beginnen om jou vermogen als synchronometrisch
telepaat te beoefenen! Een synchronometrische telepaat is een Telektonon
Krijger die zonder angst de maat van synchroniciteit gebruikt als het Zwaard van
Licht om de krachten van planeet Babylon te overstijgen en te transformeren.
Het doel van het spelbord is om een telepathische kaart van strategie te creëren.
In deze telepathische strategie, zijn de misbruikende en misbruikte krachten van
de Toren van Babel geïdentificeerd; de Krijgers Labyrint Reis van Intelligentie
herstelt de Kubus van de Wet en de Toren van de Profetie ‘Stairway to Heaven’
is compleet.

Eerste Niveau: Het Bewegen van de Drie Schildpadden
In het eerste niveau van het Telektonon spel gebruiken we drie schildpadden:
een gele Pacal Votan schildpad, een witte Bolon Ik schildpad en een groene
Krijger schildpad. Pacal Votan en Bolon Ik hebben gekozen voor de schildpad
om hun acties te vertegenwoordigen, vanwege de vastberadenheid van schildpad
betreffende de Aarde en de herinnering aan de dertien manen die elke schildpad
op zijn schild toont.
De beweging van deze drie schildpadden laat de actie zien van het Bord volgens
drie fases, die voor elke maan hetzelfde zijn:
Dag 1-6
Aarde Wandeling
Dag 7-22 Krijgers Kubus Reis
Dag 23-28 Hemel Wandeling
Op dag één betreedt de gele Pacal Votan schildpad de 28-daagse buis. Gedurende
de eerste zes dagen van elke maan beweegt de gele Pacal Votan schildpad
dagelijks vergezeld in de Hemel door de witte Bolon Ik schildpad in haar posities
28-13. Al die tijd rust de groene Krijgerschildpad op het goddelijk snijpunt in
het centrum van de Krijgers Kubus.
Tijdens de Krijgers Kubus Reis, dag 7-22, beweegt de groene Krijgerschilpad
dagelijks van positie 1-16 in de kubus, terwijl de gele Pacal Votan schildpad
verder beweegt doorheen de buisposities 7-22. De witte Bolon Ik schildpad op
positie 23, wacht en weeft de negen visies van profetie.
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Index van Speciale Instructies:
Universele Dagelijkse Chronometer Kaartlegging
Wortelpositie:

Telektonon Speelbord

Gele Piramide
Antipode Kracht
Code Getal 16

Rode Piramide
Analoge Kracht
Code Getal 13

Groene Piramide
Bestemmings Kin
Code Getal 6

Blauwe Piramide
Occulte Kracht
Code Getal 15

Positie van de Stukken
bijv. Datum Boventoon Maan 1, Derde Jaar van Profetie
11 Wereld-Brugger Kin 206 (gregoriaans 15 november, 1995)

Witte Bolon Ik
Schildpad
Positie 28
Groene Krijger
Schildpad
in Rust

Witte Piramide
Gids Kracht
Code Getal 6

Gele Pacal Votan
Schildpad
Positie 1

Oplaad Kristal
0 - 19
Code Getal 6
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Voor deze positie neem je één van de zeven kaarten van het ‘Verloren Boek van
de Zeven Generaties’.
Deze Wortelkaart blijft van de Magnetische Maan tot de Dag Buiten de Tijd
constant met de voorzijde naar boven gericht. De voorzijde gebruik je om het
jaarlijkse Profetiezegel en de Heptagonon van de Geest te bestuderen. De
achterzijde wordt gebruikt om het jaarlijkse ‘Orakel van de Zeven Generaties’ te
lezen. (Zie sectie 6: “De Orakels van de Zeven Generaties…’).
Van dag 14-20 van elke maan, worden alle zeven kaarten opeenvolgend
gebruikt over de zeven dagen om het Heptagonon van de Geest Rangschikking
te creëren.
Hartpositie:
Voor deze positie neem je één van de dertien kaarten van het ‘Boek van
Galactische Tijd’.
Overeenkomstig de 28-Daagse Maan is de corresponderende Dertien Manen
Schildpad kaart met de voorzijde naar boven geplaatst en blijft de gehele maan
van 28 dagen in deze positie.
Naast de correlatiedatum van de gregoriaanse kalender aan de onderkant van
de kaart, laat de rand van het Dertien Manen Schildpad Schild ook de 0-19
codegetallen van de 20 Zonnezegels zien. Vergelijk dagelijks het zonnezegel van de
bestemming Kin van de dagelijkse Solaire Vleugelkaart met de corresponderende
bestemming Kin positie van het spelbord: met de 13:20 Kalibrator-Schildpad, de
galactisch-karmische of solair-profetische stroom en in de oplaadbatterij.
Magische Schildpad Dag. Op deze dagen gebruik je de achterzijde van de kaart in
de Hartpositie, in plaats van de kaart in de dagelijkse Galactische Vleugelpositie.
Deze dag vier je als de galactische toon van de dagelijkse Galactische Vleugelkaart
hetzelfde is als de Toon van de 28-Daagse Maankaart. Het doel van de Magische
Schildpad Dag is om andere Telektonon spelers te ontmoeten en om te delen
wat je geleerd hebt!
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Merk de correspondentie op tussen de getallen van de kubus in de bovenste
linkerhoek; galactische notatie en de daggetallen in de beneden linkerhoek van
elke positie, bijv. kubus één stip, dag 7; kubus twee stippen, dag 8; kubus drie
stippen, dag 9; enz.

Indeling van de
Universele Dagelijkse Chronometer
De Twee assen van Galactische Tijd
en de Posities van de Vier Boeken van Wijsheid

Toren

Telepathisch Boek van de
Verlossing van de Verloren Planeten

Een van
vier gidsen
28 dagen
cyclus

Dit eerste spelniveau van het Telektonon bord kan aangevuld worden door een
dagelijkse lezing van de corresponderende kaart getrokken uit het ’28-Dagen
Telepathisch Boek Van het Herstel van de Verloren Planeten’.

Kroon
Boek van Galactische Tijd

Galactische
Vleugel
Dagelijks
wavespell
pulsar
bevel

28/dagen
verhaallijn
en
telepathisch
bevel

Hart

Dertien
Manen
Schildpad

Aanvullend op de drie schilpadden, zijn er nog tien andere speelstukken die op
het bord bewogen kunnen worden.

Solaire
Vleugel

Solaire
Vleugel

Wekelijks
kosmisch
bevel

Dagelijkse
Kin
kosmisch
bevel

Wortel
Verloren Boek van de
Zeven Generaties
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Jaarlijkse
profetie
kracht
van zeven

Op Dag 23, genieten de Pacal Votan en Bolon Ik schildpadden van hun eerste
dag van de ‘Vereniging van de Geliefden’, terwijl de groene Krijgerschildpad
rust in de goddelijke intersectie, in het centrum van de Krijgers Kubus. Van
dag 24-28, hervatten de witte Bolon Ik en de gele Pacal Votan schildpadden
hun oorspronkelijke Hemelwandeling. Op dag 28, zegt de gele Pacal Votan
schildpad vaarwel aan de witte Bolon Ik schildpad en aan Haar Spirit Toren in
de Hemel. Op dag één van elke maan, gaat de gele Pacal Votan schildpad de
Aarde Spreekbuis binnen voor een volgende 28 daagse reis op Aarde.

Boek van Kosmische Vorm

De 13 speelstukken coördineren de synchronometrie van het Telektonon
spelbord met de chronometrie van de 52 speelkaarten.

Tweede Niveau: Bepalen van de Dagelijkse Beweging
Wanneer je het tweede niveau van het Telektonon spel speelt wordt veronderstelt
dat je bekend bent met de Dreamspell dag Kin en zijn Toon zoals aangegeven in de
jaarlijkse Dertien Manenkalender. Met deze kennis kun je de Vier Tijd Kalibrator
Stenen, de dagelijkse Groene bestemming Piramide en de oplaadbatterij Kristal
bewegen. (zie diagram: 20 Zonnezegels, Namen en Codegetal.)
Bewegen van de Vier Tijd Kalibrator Stenen
De 13 Manen-28 Dagen Schildpad (linksonder)
De 13 Manen-Steen (wit). Plaats op de eerste dag van elke maan de steen in zijn
corresponderende maangetal positie op het schild van de schildpad. Bijv. eerste
maanpositie, één stip; tweede maanpositie, twee stippen enz.
Deze witte maan-steen blijft 28 dagen in deze positie.
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De 28 Dagen-Steen (zwart). Deze steen gaat elke dag één positie verder
corresponderend met de dag van de maan. Op dag zeven plaats je de steen op
nummer zeven, op dag acht beweeg je de steen naar nummer acht enz.
De 13 Galactische Toon -20 Zonnezegel Schildpad (linksboven)
De 13 Galactische Toon Steen (wit). Deze steen beweegt dagelijks één positie op
het schild van de schildpad volgens de corresponderende wavespell toon; 1-13.
De 20 Zonnezegel Steen (zwart). Deze steen beweegt elke dag één positie en
loopt gelijk met de corresponderende 0-19 getalcode van de bestemming Kin op
de twee verticale stromen.
Het Bewegen van de Groene Bestemming Piramide en het Oplaadbatterij
Kristal
De Bestemming Piramide (groen). Plaats dit stuk op de corresponderende 0-19
codegetal positie, op één van de twee verticale stromen. Deze positie is altijd
gelijk aan het codegetal van de positie van de 20 zonnezegel steen. Beweeg dit
stuk dagelijks volgens de 0-19 codeopeenvolging op de verticale stroom.
Het Oplaad Kristal (kwartskristal). Beweeg dit kristal dagelijks op de 0-19
oplaadbatterij, het getal is gelijk aan het codegetal van de groene bestemming
Piramide positie. Als je aankomt op positie 19 ga je terug naar 0. Sinds de
circumpolaire Regenboogbrug, 25 juli, Witte Resonante Spiegel, AD 2000,
het begin van het tweede millennium van Victorie van Profetie, tot 2013 is
je oplaadkristal opgeladen met hypertijd om je te helpen in het herstellen van
tijdmagie.

3. Vier Hemel Wandel Kaarten: (dagen 24-27)
Voorzijde: Mandala van Heelheid.
Achterzijde: Verhalende Beschrijving voor de corresponderende dag.
4. Zestien Spirit Wandel Krijgers Kubus Kaarten (dagen 7-22)
Voorzijde: Aarde Spirit Spreekbuis, de trap naar Pacal Votan’s Uranische
Crypte, Tempel der Inscripties, Palenque, Chipas, Mexico.
Achterzijde: Verhalende Beschrijving voor de corresponderende dag.
52 Kaarten in totaal, 28 dagen om te spelen, 13 manen in een jaar om planeet
Babylon terug op te eisen en het tijdsdomein op planeet Aarde te herstellen.
Lees de liefdesbevelen en geef je over aan de sage van het menselijk avontuur: de
val vanuit de Hemel in de geschiedenis en de apocalyptische openbaring van de
terugreis naar de Hemel; dertien baktuns, zeven jaren van profetie, Telektonon,
het Geliefden Script.

De Dagelijkse Kaartlegging
De dagelijkse kaartlegging komt overeen met het Derde Spelniveau. Leg
dagelijks de kaartlegging, de universele chronometer, om de bewegende delen
te vergezellen.
Om te beginnen met spelen, noteer je de dag, de maan en het jaar waarin je
de Universele Dagelijkse Chronometer binnenkomt. Bijv. Boventoon Maan
1, derde jaar van profetie van profetie, 1995. Deze datum wordt uitgeteld op
de Kalibrator-Schildpad links onder op het spelbord, door de witte maansteen
op positie vijf en de zwarte dagsteen op positie één te plaatsen. De 28 daagse
Kalibrator-Schildpad komt altijd overeen met de datum van de Universele
Dagelijkse Chronometer uitlegging.
Bestudeer vervolgens de diagrammen die de kaartlegging laat zien volgens de
twee tijdsassen en de posities van de vier ‘Boeken der Wijsheid’. Raadpleeg de
Index van Speciale Instructies voor elk van de posities van de legging die de
Universele Dagelijkse Chronometer Diagram vergezellen.
Ga door met de kaartlegging, dag per dag.
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Achterzijde: Drie orakels – het jaar orakel, het ring orakel voor de dag
buiten de tijd, en het verloren generatie orakel, in hun twee jaarlijkse
samenstelling.
2/ Het Boek van Galactische Tijd

Tijd Kalibrator Schildpadden
De Vier Kalibrator Stenen:

Voorbeeld: Boventoon 1 - 11 Wereld-Brugger

Dertien kaarten voor Dertien manen en Dertien galactische tonen.

Galactische Toon: 11

Voorzijde: Schildpad van de Dertien Manen; duidt de dertien manen aan.
Achterzijde: Wavespell van vierdimensionale tijd; duidt de dertien
galactische tonen aan.
3/ Het Boek van Kosmische Vorm
Vier kaarten voor elk van de Vier kosmische kleuren; rood, wit, blauw en geel en
de Vier kosmische vormen van Kennis, Nederigheid, Geduld en kracht.
Voorzijde: één van de vier kleuren; vijf zonnezegels van dezelfde kleurfamilie;
één van de vier weken: rood initieert, wit verfijnt, blauw transformeert,
geel rijpt; en één van vier verschillende jaren: Rode Maan Jaren, Witte
Tovenaars Jaren, Blauwe Storm Jaren en Gele Zaad Jaren.

Solaire Stam
Wereld-Brugger

11 Wereld-Brugger
Dag 1

Achterzijde: Beschrijving van de vijf zelfde Kleur Familiezegels en een kleur
kracht informatie van een week-in-één-oogopslag’.
4/ Telepathisch Boek voor de Bevrijding van de Verloren Planeten
28 Dag Kaarten geven jou het profetische script van de tijdreizende planeten
temmende Geliefden Pacal Votan en Bolon Ik.
28-Dag Kaarten in Vier Sets:
1. Vier Toren Kracht Kaarten: (dag 1, 6,23, 28)
Voorzijde: Bolon Ik’s Paleis Toren, Palenque, Chiapas, Mexico.
Achterzijde: Verhalende beschrijving voor de corresponderende dag.
2. Vier Aarde Wandel Kaarten: (dagen 2-5)
Voorzijde: Pacal Votan’s Piramide der Inscripties, Palenque, Chiapas,
Mexico
Achterzijde: Verhalende Beschrijving voor de corresponderende dag.
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Boventoon Maan

Boventoon Maan 1

21

Derde Niveau: Telektonon: Het Geliefden Script Kaartspel
(zie de beschrijving van de kaarten)

Voorbereiden voor de Indeling van
de Universele Dagelijkse Chronometer
De twee assen van Galactische Tijd
Dertien Manen 28 Dagen
Biotelepatische Verhaallijn

Vierde Niveau: Dreamspell Vijfde Kracht Orakel Spel
Bestudeer het diagram ’Gids voor het Vaststellen van de Synchronometrie van
de Orakel Stroom.’

De rol van de Analoge Planetaire Partner.
De analoge partner kleuren zijn altijd rood en wit; blauw en geel. De codegetallen
van de bestemming Kin met zijn analoge partner zijn opgeteld altijd 19. Op
de twee verticale stromen, staat de analoge partner altijd recht tegenover
de bestemming Kin, omdat ze planetaire partners zijn. De analoge partner
ondersteunt de bestemming kin.
De rol van de Antipode Planetaire Partner.
De antipode partner kleuren zijn altijd rood en blauw; wit en geel. De
codegetallen van de bestemming Kin is altijd 10 verschil met het codegetal van
zijn antipode. Op de twee verticale stromen, is de antipode radiaal (gespiegeld
door het centrum) tegenover de bestemming Kin. De antipode partner daagt de
bestemming kin uit.
De rol van de Occulte Planetaire Partner.
De occulte partner kleuren zijn altijd rood en geel; wit en blauw. De codegetallen
van de bestemming Kin opgeteld met de occult is altijd 21. Bestudeer het diagram
‘Gids voor het vaststellen van de Synchronometrie van de Orakel Stroom’ voor
het constante patroon van de occulte partner in relatie tot de bestemming Kin.
De occulte partner is de verborgen kracht van de Bestemming Kin.
De rol van de Gidsende Planetaire Partner.
De gids voor de bestemming Kin is altijd dezelfde kleur als de bestemming
Kin. De Wet voor het bepalen van de gidsende krachten van het Dagelijkse
Vijfde Kracht Orakel is gebaseerd op de galactische toon in relatie met het
codegetal van de Kin. De galactische toon voor de dag bevindt zich altijd op de
wavespell kaart in de dagelijkse galactische vleugelpositie. De gidsende partner
bekrachtigd de bestemming kin.
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Galactische Vleugel
Kracht van Dertien

Dertien Galactische Tonen
Vierdimensionale
Tijd Pulsar
Drie Dimensionale
Chronometrische Tijd As

Er zijn vier piramides van de vier kosmische kleuren, rood, wit, blauw en geel,
plus een vijfde groene piramide voor de dagelijkse Bestemming Kin. Deze vijf
kleur piramides bewegen dagelijks op de twee verticale stromen om de volgende
sets van relaties te creëren.

Synchronometrische As
13:20 Frequentie

Solaire Vleugel
Kracht van 20 4X5

Dertien Manen Schildpad
Hart van Drie en Vier
Dimensionale Tijd Assen

Elke keer als je 28 dagen lang
de Aarde Spirit Spreekbuis
loopt, brengt de Dagelijkse
Chronometer je in het
herbeleven van het Script
van de Geliefden in de 13:20frequentie. Door je kaarten
elke dag te leggen verandert
je frequentie van 12:60 naar
13:20. Door je telepathie te
versterken, je geest en je liefde
te laten groeien, help je Pacal
Votan en Bolon Ik de 28 daagse
universele Tunnel van Tijd en
Liefde te creëren die de planeet
Aarde met Uranus verbindt.

Wortel Kracht van Zeven

Pacal Votan en Bolon Ik
hebben tot 25 juli, 2000 AD de tijd om hun belofte te voltooien en om planeet
Babylon te verlossen. 25 juli, 2000 is de laatste dag van de zeven jaren van
profetie, de toegewezen tijd om de originele 144,000 Kin te vermeerderen tot
1,872,000 Kin, het aantal Kin in dertien Baktuns.
Jouw deelname om speler te worden in het Geliefden Script Kaart Spel van
Profetie zou je planeet kunnen redden!

De 52 Speelkaarten: De Vier Wijsheid Boeken van Pacal Votan
Neem uit de cryptedoos het totaal van Pacal Votan’s opgeslagen kennis; de
Vier Boeken der Wijsheid, een dek van 52 kaarten. De dagelijks kaartlegging
van dit dek heeft een aanvullend verhaal bij de bewegende stukken van het
Telektonon Spelbord.
1/ Het Verloren Boek van de Zeven Generaties
Zeven Kaarten voor Zeven Jaren van Profetie en Zeven Verloren Generaties.
Voorzijde: Kubus van de Wet en Heptagonon van de Geest met de Zeven
Zegels van Profetie om de Zeven Jaren van Profetie te verbinden.
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Buitenom planeet Babylon, bestaat een andere soort van tijd. 28 Dagen, 13
manen zijn in een cyclus gebracht in de vierde dimensie door 20 zonnefrequenties
en 13 galactische tonen. Dit is iets wat je nooit kan weten terwijl je op planeet
Babylon leeft. Het is iets wat je alleen kan leren door de kaarten te delen.

Interpreteer het Dagelijks Orakel en de
Orakels van de Zeven Generaties
Gids
Vijfde
Macht
Uitkomst

Occult
Verborgen
Kracht

Dagelijks code
getal altijd 10
verschil met
Antipode

Antipode Indeling verschil is 10

Solair Profetische Stroom
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Solair Profetische Stroom

12:60 is de valse frequentie, 13:20 de juiste frequentie; 13 manen en 20 vingers
en tenen. Om de frequentie te veranderen, geeft het Geliefde Script Kaart
Spel van Profetie je een eenvoudige kaartlegging: de Telektonon Universele
Dagelijkse Chronometer. Een chronometer is een middel om tijd te meten. De
chronometer meet dagelijks de tijd volgens de 13:20 frequentie.

Dagelijks code getal plus
Analoog code getal is altijd 19

Galactisch Karmische Stroom

De Telektonon Universele Dagelijkse Chronometer

Om het tijdsdomein te herstellen, moeten de mensen hun frequentie veranderen.
Zolang ze op planeet Babylon zijn, opereren ze op een frequentie van kunstmatige
tijd, 12:60. Twaalf maanden kalender in plaats van 13 manen, 60 minuten uren
in plaats van 20 vingers en tenen. Vingers en tenen zal vreemd klinken voor hen
die de laatste nieuwe horloges dragen, maar wat kan tijd beter behouden, een
horloge of je vingers en tenen?

Zie Sleutel Bepaal de Gids Kracht

Antipode Bestemming Analoog
Planetaire
Kin
Uitdaging/
Onderversterkende Kracht van
steunings
Kracht
Zonnestam Partner

52 Kaarten – Pacal Votan’s Boeken der Wijsheid om opnieuw herinnerd en
‘gelezen’ te worden door jou - de vergeten Boeken der Wijsheid van de SolaireGalactische cyclus van het Universele Leven.

Pacal Votan en Bolon Ik kunnen zich niet eerder verenigen totdat planeet Babylon
getransformeerd is in het tijdsdomein. Het tijdsdomein kan niet terugkeren
totdat de originele 144,000 Kin van de eerste Baktun zichzelf herinnerd hebben
door het spelen van het Telektonon Geliefden Script Kaart Spel van Profetie.

Analoge Indeling is 19

Vijfde Kracht van de Kubus Macht

Solair Profetische Stroom

28 Dagkaarten vormen één van de vier ‘Boeken’ die de 52 kaarten van het
Geliefden Script vormen. Ook de andere drie ‘Boeken’ behouden sleutels van
tijdcycli die niet langer meer geleefd of bekend zijn op planeet Babylon.

Vijfde Kracht Orakel Gids voor het Bewegen van de Vijf Piramides op het spelbord
en voor het interpreteren van de Vijf Kin Posities van het Orakel van de Zeven Generaties

Galactisch Karmische Stroom

Meer dan een kans kaartenspel, is dit een kaartspel van profetie. Je hebt 28
dagen om 52 kaarten te delen. Volgens de profetie bezit elk van de 28 dagen van
de 13 manen zijn eigen profetische kracht.

Gids voor het Bepalen van de Synchronometrie van de Orakel Stromen

Galactisch Karmische Stroom

28 Dagen, 7 dagen in een week, 4 weken in een maan, 13 manen, 52 weken in
een jaar, 52 speelkaarten in een gewoon dek. Heb je wel eens nagedacht over de
verbinding van de weken en de kaarten? 52 Weken, 52 kaarten.

Occulte Indeling is 21

Alle Dagelijkse Kin hebben een antipode, analoog en occulte kracht bepaald door zijn
code getal. op het Telektonon Spelbord zijn de antipode, analoge en occulte relaties
constant, zoals is aangegeven in de bovenstaande stroom diagrammen
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De regel om de gids te vinden gaat als volgt:

5.Telektonon: Het Geliefden Script Kaart Spel

Als de dagelijkse bestemming kin gecodeerd is door de volgende galactische
toon:

Telektonon; Aarde Spirit Spreekbuis, is de profetie van de Goddelijke Reünie
van Liefde. Deze profetie omvat 28 dagen van vier perfecte weken; dertien
manen in een jaar en zeven jaren van profetie om de Goddelijke Reünie van
Liefde opnieuw te beleven en planeet Babylon te verlossen.

1–6–11
2–7–12
3–8-13
4–9
5–10

Gebruik hetzelfde codegetal als de bestemming kin.
Trek 8 af van het codegetal van de bestemming kin.
Tel 4 op bij het codegetal van de bestemming kin.
Trek 4 af van het codegetal van de bestemming kin.
Tel 8 op bij het codegetal van de bestemming kin.

(0)
(-8)
(+4)
(-4)
(+8)

Het dagelijks bewegingspatroon van de vier kleur piramides wordt
gesynchroniseerd door de groene bestemming piramide volgens de dagelijkse
opeenvolging van kin. Als voorbeeld nemen we 11 Wereldoverbrugger.
-Plaats de groene bestemming piramide op de dag kin; dit is positie 6 in de
galactische-karmische stroom.
-Plaats dan de andere vier piramides in hun planetaire partner positie voor die
dag. Let op! De kleur van de piramide komt altijd overeen met de kleur van de
positie.
-De analoge vind je op positie 13 van de solaire-profetische stroom, deze is rood,
dus plaats je hier de rode piramide.
-De antipode vind je op positie 16 van de solaire-profetische stroom, deze is
geel, dus plaats je hier de gele piramide.
-De occult vind je op positie 15 van de solaire-profetische stroom, deze is blauw,
dus plaats je hier de blauwe piramide.
De gids vind je op positie 6 van de galactische-karma stroom (de bestemming
kin heeft toon 11, dus heeft hij zichzelf als gids; zie boven), dit is hetzelfde vakje
als de bestemming kin, wit, dus plaats je hier de witte piramide bij.
Herinner je dat volgens de Telektonon, telepathie een interplanetair fenomeen
is. Als je dagelijks de ‘Vijfde Kracht Piramides’ beweegt bestudeer dan de
planetaire relaties en de circuits voor die dag. Gebruik de 4 kaarten uit het
‘Boek van Kosmische Vorm’ om jezelf bekend te maken met de zonnezegels en
de codegetallen van de 20 bestemming kin. Dag voor dag, stap voor stap neem je
op deze manier deel aan de telepathische verlossing van de verloren planeten.

In voorbereiding op de Bevrijding van Liefde, heeft Pacal Votan dertien Baktuns,
min één Katun, uitgelegd. Één Baktun is 144,000 Kin (dagen), wat 394,52
jaar is. De eerste Baktun is uitgelegd in 3113 BC. De dertiende Baktun begon
1618 AD. De mensheid was nu klaar voor de test: te kiezen tussen ‘vrije wil en
herinneren van het goddelijke doel’, of ‘krankzinnige wetenschap en planeet
Babylon’, een planeet zonder tijd!
Toen de dertiende Baktun afliep was het duidelijk dat planeet Aarde planeet
Babylon geworden was. In de slavernij aan kunstmatige tijd, creëerden de
mensen een duivelse aangedreven machine; materialisme genoemd. Maar wat
wisten de burgers van Babylon van werkelijke tijd?
Vanaf de eerste Baktun waren de kaarten van tijd oneerlijk verdeelt. Een twaalf
maanden kalender was een vervanging voor Dertien Manen Tijd. In plaats van
maantijd begonnen mensen een mentale abstractie te volgen genaamd een
maand. Een maand is een maat voor geld, niet voor manen. Het maakt niet uit
hoe vaak iemand tegen jou zegt ‘tijd is geld’, je kan niet bewijzen dat geld tijd
is.
Beroofd van tijd, in een gevangenschap van ‘maanden van geld’, twaalf van
deze in een jaar; werd de menselijke beschaving in de loop van twaalf Baktuns
gevormd tot planeet Babylon; een planeet zonder tijd.
Om de planeet te redden, kwam Pacal Votan tijdens de eerste Baktun op
Aarde, terwijl Bolon Ik op Uranus bleef. Gedurende zes Baktuns bleven ze in
telekosmisch contact met elkaar. De Geliefden weefden de betoverende kracht
Telektonon; de profetie van tijd.
Volgens de profetie van tijd zou Telektonon Aarde Spirit Spreekbuis op planeet
Babylon verschijnen als profetie van het Geliefden Script, wanneer er nog 1
Katun resteerde tot het einde van de 13e Baktun.
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4
5
6

Noordelijke Hoek
Kin 106 2 Wereldoverbrugger 2 = van Martiaanse polariserende Kracht van Dood
Westelijke Hoek
Kin 211
3 Aap 7 = Basis Kracht van Profetie
Kin 30 		
4 Hond
Kin 40 		
Kin 26 		

1 Zon 14, gecombineerd met set 1 = 28
13 Wereldoverbrugger

			
Totale Tonale Uitkomst = 78 = 6 x 13
				
78 = Pacal Votan’s Speciale Getal
In hun galactische spinopeenvolging zijn de 13 Heldere Tekens, ‘Pacal Votan’s
13 speciale dagen’. Als deze dagen verschijnen, stem je dan af op hun speciale
magie!
Kin 20
Kin 26
Kin 30
Kin 40
Kin 57
Kin 58
Kin 60

Kin 87
Kin 106
Kin 132
Kin 176
Kin 211
Kin 245

Synchronometrie: Beoefenen van de Krachtlijnen
De essentie van synchronometrie,Telepathische Tijdwaarneming, wordt bereikt
door het beoefenen van de krachtlijnen. Het ‘praktiseren van de krachtlijnen’
is jezelf open stellen voor de relationele posities van alle negen stukken die op
zichzelf reizen op het bord. De eerste vier stenen zijn de Tijdkalibrators.
Het spelbord met zijn circuits vertegenwoordigt de interplanetaire
vierdimensionale telepathische tijdkaart van ons zonnestelsel; Kinich Ahau
en zijn planetaire orbits. Elk bewegend deel rust op een positie, wat een
telepathische krachtlijn is. Observeer iedere dag het patroon wat gecreëerd
wordt door de negen bewegende stukken. Volg de lijnen. Wat verbinden ze?
Creëren ze snijpunten? Verbind je geest telepathisch met de verbindingspunten
en intersecties. Sta je geest toe zich te bewegen en sta vervolgens je wil toe om
actie te ondernemen. Herinner je ultieme doel: overstijgen en transformeren
van de misbruikende krachten en het bevrijden van de misbruikte krachten
van de Toren van Babel.

Index van de Krachtlijnen
Verticale Krachtlijnen
De verticale krachtlijnen worden vastgesteld door de corresponderende onderste
en bovenste dag posities van de 28 daagse Telektonon Aarde Spirit Spreekbuis.
Telektonon Dag Posities en Corresponderende Verticale Krachtlijnen.

Pacal Votan volbrengt
het Tovenaars Koesteren
van de Dood in Kin 78
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13 CLEAR SIGNS OF PACAL VOTAN

(1–28) Spirit Toren (Toren van Babel)
Galactisch-Karmische Stroom; voor-bewust niveau.
2–7
Telekosmische kracht van negen; onbewust niveau.
3–26 Telekosmische kracht van dertien; bewust niveau.
4–25 Telekosmische kracht van vijf; vijfde macht continue bewust niveau.
5–24 Telekosmische kracht van vier; superbewust niveau van kosmische vorm.
(6-23) Navigatie Toren (Toren van Profetie)
Solair-Profetische Stroom, subliem bewust niveau
7–22 Boeddha - Nieuw Jeruzalem.
8–21 Christus - Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde.
9–20 Heren van Rood & Zwart - Profetie 7.
10–19 Mohammed, Pacal Votan - Profetie 6.
11–18 Quetzalcoatl - Profetie 5.
12–17 Baktun 12 - Profetie 4 (Stairway to Heaven)
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Horizontale Krachtlijnen

4. De Sacrofaag van Pacal Votan

De horizontale krachtlijnen worden vastgesteld door de gekoppelde planetaire
orbit paren, die de vijf circuits creëren.

De Dertien Heldere Tekens

De Vijf Interplanetaire Circuits en De 20 Planetaire Krachten.

Ontdek voor jezelf de Tombe van Pacal Votan, diep in de negen verdiepingen
tellende Tempel van de Wet, tegenwoordig bekend als de Tempel der Inscripties,
Palenque, Chiapas, Mexico.

Circuit 1
		
		
		
		

Pluto – Mercurius
‘Alfa Omega Oplaad Circuit’
36 Eenheden – Solair-Galactisch Metabewustzijn
Galactische notatie codegetallen 0, 19, 9, 10
Verlichting, zelfopwekking, zuivering en liefde.

Circuit 2
		
		
		
		

Neptunes – Venus.
‘Verenigd Geheugen Instinctief Circuit’
32 Eenheden – Kristallen Kracht, ½ DNA Structuur
Galactische notatie codegetallen 1, 18, 8, 11
Geheugen, meditatie, kunst en magie.

Circuit 3
		
		
		
		

Uranus – Aarde.
‘Telektonon Biotelepathisch Circuit’
28 Eenheden – Aard Spirit Spreekbuis
Galactische notatie codegetallen 2, 17, 7, 12
Spirit, navigatie, volbrenging en vrije wil.

Rondom op de rand van het sarcofaag deksel bevinden zich de ’Dertien Heldere
Tekens’. Deze lees je vanuit Pacal Votan’s galactische handtekening 8 Zon tot
aan ‘Tovenaars Koesteren van de Dood’, 13 Wereldoverbrugger. Vergelijk de
zegels met hun corresponderende planeten; bijv. Zon = Pluto. Help Pacal Votan
de twee planeten Mars en Maldek te bevrijden!

Circuit 4
		
		
		
		

Saturnes – Mars.
‘Externaliseren Intelligentie circuit’
24 Eenheden – Telepathisch Doelkrachten
Galactische notatie codegetallen 3, 16, 6, 13
Overvloed, intelligentie, dood en profetie

Index voor de Dertien Heldere Tekens

Circuit 5
		
		
		
		

Jupiter – Maldek.
‘Internaliseren Intelligentie circuit’
20 Eenheden – Telepathische Doelkrachten
Galactische notatie codegetallen 4, 15, 5, 14
Opbloeien, visie, seks en tijdloosheid.

Kijk ook op de bovenste helft van de achterkant van de kaarten uit het Boek
van Kosmische Vorm en het diagram ‘Telektonon: De Tien Planetaire Orbits en
Vijf Telepathische Circuits.
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De Tombe van Pacal Votan is enkel vergelijkbaar met de Koning - en Koninginnen
Kamer van de Grote Piramide, Giza, Egypte. De Tombe van Pacal Votan, gesloten
in 692 AD, werd exact 1260 jaar later in 1952 ontdekt en geopend. Nu is het
aan jou om de sarcofaag te openen en de ‘Vier Boeken der Wijsheid’ van Pacal
Votan, de 52 speelkaarten van het Script van de Geliefden te ontdekken.
Het deksel van de sarcofaag toont de ‘Sprekende Steen van Profetie’: Pacal Votan
die rust op Telektonon, de Moeder van alle Profetieën, terwijl hij mediteert
op de mystieke boom der wijsheid van zijn Kuxan Suum, die Hemel en Aarde
verbindt.

Set
1

2

3

Totaalsom van Tonen
Zuidelijke Hoek
Kin 60 		
8 Zon14, gecombineerd met set 6 = 28
Kin 58 		
6 Spiegel
Oostelijke Hoek
Kin 57 		
5 Aarde
Kin 176
7 Krijger 28 = Kracht van 28 Daagse Cyclus
Kin 87 		
9 Hand
Kin 20 		
7 Zon
Kin 245
Kin 132

11 Slang 13 = Kracht van de 13 Maan Cyclus
2 Mens
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