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“Tijd is de Vierde Dimensie +
___Albert Einstein
Meer dan 30 jaar heeft José Arqüelles de Maya profetieën en het concept
van tijd onderzocht, gebaseerd op zijn onderzoek naar de mysteries van de
heilige plaats van Palenque in Mexico en vooral op de studie van het deksel
van de tombe van Pacal Votan.
Terwijl de meeste in het Westen getrainde archeologische
onderzoekers de Maya mathematica alleen maar geaccepteerd hebben als
een uniek, verbazingwekkend, fenomeen, met totaal geen waarde voor
de moderne wereld, herkende José Argüelles al snel dat de Maya een ‘tijd
wetenschap’ beoefenden die veel verder ging dan wat wij weten, en dat zij
opzettelijk aanwijzingen achterlieten over zijn aard.
Concluderend dat de mensheid sinds Babylonische tijden ontwikkeld
is onder een verkeerde en kunstmatige timingfrequentie, die leidt naar een
potentieel rampzalige afscheiding van de natuur, wijdde de schrijver zijn
leven toe aan het ontrafelen van de Maya mathematische code die aantoont
dat tijd inderdaad de vierde dimensie is. Zijn werk omvatte de ontwikkeling
van een volledig bruikbare, eigentijdse Maya-stijl 13-manenkalender, en
de Dreamspell en Telektonon dozen, wat multidimensionale hulpmiddelen
zijn die ons helpen het ware tijdpad te lopen en te ervaren.
De Oproep van Pacal Votan dient zowel als een fascinerend inzicht in
het rijk van tijd als de vierde dimensie, als een geavanceerde, gedetailleerde
ontsteker bij de studie van de Dreamspell. Het Maya kosmologische
perspectief is veel dieper dan onze traditionele westerse kijk en in dit boek
zet José Argüelles de theoretische funderingen uiteen die nodig zijn om het
te begrijpen.

“We staan nu niet in een zenuwcrisis, niet in een tijd van schommelingen
van zwakke zielen; maar op een groot keerpunt in de geschiedenis van
wetenschappelijke gedachten, zo’n crisis vindt maar eens in de duizend
jaar plaats, en hebben veel generaties niet meegemaakt. Nu we op dit
punt staan, met zicht op toekomstige prestaties, zouden we gelukkig
moeten zijn dat het ons lot is, nu te leven in deze tijd en deel te nemen in
de creatie van morgen.”
V.I. Vernadsky, 1932
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José Argüelles (1939), planetair geheelsysteem antropoloog, werd
doctorandus in kunstgeschiedenis en Esthetica aan de Universiteit van
Chicago in 1969. In een onderscheiden carrière als leraar onderwees hij aan
de Princeton Universiteit, de Universiteit van Californië, Evergreen Staats
College, San Francisco Staats Universiteit, San Francisco Kunstacademie,
de Naropa Academie, de Universiteit van Colorado en de ‘Union Graduate
School’.
Zijn pioniersboeken waren het resultaat van onderzoekingen naar
menselijke geheelsystemen en omvatten: Mandala (1972), A Psychophisical
Aesthetic (1972), The Transformative Vision: Reflections on the Nature and
History of Human Expression (1975,1992), Surfers of the Zuvuya (1989), The
Arcturus Probe (1992) en zeer belangrijk Earth Ascending: An Illustrated
Treatise on the Law Governing Whole Systems (1984, 1988).
Als één van de oprichters van de Aarde Dag (Eerste Geheel Aarde
Festival, Davis, Californië, 1970), was Arqüelles een verwoed activist voor
vrede en de planetaire transformatie van bewustzijn. Hij en zijn vrouw
en partner, Lloydine, richtten het Planetair Artistiek Netwerk op (1983),
en promootten de opleving van het Nicholas Roerich Vredes Verdrag en
het Vaandel van Vrede (1935). Door onderzoekingen van het Roerich
Vredesverdrag te combineren met zijn levensstudie van de mathematica
en profetieën van de Maya Kalender, initieerde Argüelles de Harmonische
Convergentie, 16-17 augustus 1987, een wereldwijde meditatie en planetair
vrede bijeenkomst.
Volgend op zijn ontrafeling van de Maya kalender code in zijn
internationale bestseller, The Mayan Factor: Path Beyond Technology (1987),
gingen Argüelles en zijn vrouw verder met zijn wetenschappelijk en
mathematische onderzoekingen van de timingfrequentie die ten grondslag
ligt aan het Maya kalender systeem van het oude Midden Amerika. Het
resultaat van hun onderzoek was de ontdekking van de 12:60 – 13:20
timingfrequenties en de doorbraak van hulpmiddelen en bewijzen van
de mathematica van de vierdimensionale tijd, Dreamspell: The Journey of
Timeship Earth 2013, (1991,1992), de 13-Manen Kalender (1992), A Treatise
on Time Viewed from its Own Dimension (1992), nu uitgegeven als The Call
of Pacal Votan: Time is de Fourth Dimension, en als laatste Telektonon: the
Talking Stone of Prophecy, de 13-manen kalender, profetie, spel en universele
vredes plant (1993-94). José Arqüelles is ook mede schrijver van Galactic
Human Handbook/Entering the New Time.
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15. 0 Moan		
=11.01		
=.02.05		
57-60
Om in de duisternis te zien
16. 0 Pax		
=11.21		
=. 22.05		
61-64
Een muziek van de toekomst aanrakend
17. 0 Kayab		
=12.13		
=.11.06		
65-68
Met het lied en het ritme
18. 0 Cumhu		
=13.05		
=.01.07		
69-72
In de juiste plaatst geplaatst waar het voedsel van voorspelling wordt bewaard
19. 0 Uayeb		
=13.25		
=21.07		
73
			
3 Uayeb=13.28
=24.07
			
4 Uayeb= 25.07
= Dag Buiten Tijd
Al dat ontbreekt om de kostbare steen te behouden
(De ‘kostbare steen’ is de tun die de 360-dagen cyclus is; de vijf-dagen
Uayeb of 73e chromatische is de wijsheid die de jaarlijkse solaire cyclus
voltooit.)
Deze 19 correlatie data van de Vinal cyclus corresponderen met
de buitenste groene ring van het Dreamspell Galactische Kompas. De 73
chromatischen is het aantal van de biomassa constante, bewuste regulatie
waardoor de biosfeer overgaat naar de noösfeer. De namen van de Vinalsolaire frequentie cyclus zijn van de oorspronkelijke Maya, en de tekst van
elke telt de opeenvolging van de cyclus van solaire wijsheid.
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Introductie
T(E) = Kunst,
De Oproep van Pacal Votan
In 1953, als kind van 14 jaar, ontdekte ik het Maya systeem van mathematische

notatie. Uniek onder alle mathematische systemen op de planeet die decimaal of
op 10 gebaseerd zijn, is het Maya systeem vigesimaal, gebaseerd op 20. Het Maya
systeem gebruikt een verbazingwekkend eenvoudige en elegante notatievorm: een
punt voor eenheden, een balk voor vijftallen, en een ‘nul’ om posities aan te geven
van de macht van 20, bijv. 20, 400, 8000, 160.000, enz. De klassieke Maya (435830 n.Chr.) van Midden Amerika gebruikten dit mathematische systeem tot groot
voordeel in de wisselwerking van astronomische tijd en het ontwikkelen van een
ongeëvenaard kalendersysteem.
Terwijl ik dieper in mijn levenslange studie van Maya mathematica dook,
besefte ik dat bijna geen onderzoeker (natuurlijk allemaal in het Westen getraind)
de Maya mathematica beschouwde als betekenisvol hulpmiddel voor het peilen of
kritisch evalueren van onze eigen standaard van tijd, geschiedenis, mathematica
en kalenders. In plaats daarvan, na een eerste nieuwsgierigheid, accepteerden de
in het Westen getrainde schrijvers de Maya mathematica als een unieke, zoniet
verbazingwekkende, eigenaardigheid, zonder enige waarde of verdienste voor de
moderne wereld.
Niet in staat te berusten in de archeologische afwijzing van de Maya
mathematica, begon ik in 1970 versies te construeren van de unieke hoeksteen
van het mathematische systeem van de Maya: de Tzolkin of Heilige 260-dagen
kalender, een permutatie opeenvolging van 13 getallen (1-13) en 20 iconen. In
1983 ontdekte ik dat er een mathematische verbinding bestaat tussen de Tzolkin
met 260-eenheden en de code van de I Ching/het DNA met 64-eenheden,
gepubliceerd in mijn boek Earth Ascending: An Illustrated Treatise on the Law
Governing Whole Systems (1984). Mijn conclusie op dat moment was dat het 13
x 20 permutatiesysteem van de Tzolkin eigenlijk de mathematische uitdrukking
was van een hogere zelfbestaande galactische matrix waardoor zelfs het DNA,
het ‘spul’ van leven, gecoördineerd wordt en beweegt naar begrijpelijke planetaire
vormen.
Het hoogtepunt van mijn eerste 33 jaar onderzoek en reflectie op de
mathematica van de Maya kalender werd gepubliceerd in The Maya Factor: Path
Beyond Technology (1987). Hiermee voltooide ik mijn hypothese dat de ‘klassieke’
Maya, die een ‘tijdwetenschap’ beoefenden ver voorbij wat wij nu kennen,
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De 18 Vinals van de Haab solaire frequentiecyclus
De 19 correlatie data en de 73 boventoon chromatischen
Vinal			
13 Maan		
Gregoriaans Boventoon
							
Chromatische
1. 0 Pop		
=01.01		
=.26.07		
1-4
Degene die weet
2. 0 Uo		
=01.21		
=.15.08		
5-8
Luistert in stilte
3. 0 Zi p		
=02.13		
=.04.09		
9-12
Om het universum te integreren
4. 0 Zotz		
=03.05		
=.24.09		
13-16
Gebaseerd op kennis
5. 0 Tzec		
=03.25		
=.14.10		
17-20
Die de fundamenten bereikt
6. 0 Xul		
=04.17		
=.03.11		
21-24
Waar met grote wijsheid een zaad wordt gezaaid
7. 0 Yaxkin		
=05.09		
=.23.11		
25-28
= 140 dagen, vijf perfecte manen
Een straaltje van de verborgen zon
8. 0 Mol		
=06.01		
=.13.12		
29-32
Die alle delen verenigt
9. 0 Ch’en		
=06.21		
=.02.01		
33-36
Om de bron van innerlijke wijsheid binnen te treden
10. 0 Yax		
=07.13		
=.22.01		
37-40
Waar de student zijn geest verheldert, rekening houdend met wat nog niet rijp is
11. 0 Sac		
=08.05		
=.11.02		
41-44
Het verdrijven van de wolken van twijfel, zich/haarzelf oprijzend
12. 0 Ceh		
=08.25		
=.03.03		
45-48
Breekt met gewoonlijke voorzichtigheid, en bereikt het witte licht
13. 0 Mac		
=09.17		
=.23.03		
49-52
= 260 dagen, een galactische spin
Het sluiten van het ontwijkende deel en een trance binnengaan
14. 0 Kankin		
=10.09 (=01.01)=12.04(=26.07)		
53-56
= 280 dagen, tien perfecte manen
Ontvangt het licht van degene die weet
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19
47			
7-11			
							
20
48			
12-16			
							
21*
49*			
17-21			
							
22
50			
22-26			
							
23
51			
27-3			
							
24
52			
4-8			
							
25*
53*			
9-13			
							
26
54			
14-18			
							
27
55			
9-23			
							
28
56			
24-28			
							

Zelfbestaande,
Solaire
Zelfbestaande,
Solaire
Zelfbestaande,
Solaire
Zelfbestaande,
Solaire
Zelfbestaande,
Solaire
Boventoon, 		
Planetaire
Boventoon, 		
Planetaire
Boventoon, 		
Planetaire
Boventoon, 		
Planetaire
Boventoon, 		
Planetaire

*De eerste dag van elk van deze 19 boventoon chromatischen codeert
de 10 Galactische Portalen van het Galactische Kompas. Dit betekent
dat elk van deze 19 boventoon chromatischen begint met het zegel dat
het jaar bestuurt, d.w.z. dat voor een geel zaad jaar, al deze 19 boventoon
chromatischen met het gele zaad zegel zullen beginnen; voor een rood jaar
beginnen ze allemaal met een rood maan zegel, enz.
De 19 galactische portaal dagen die beginnen met deze 19
boventoon chromatischen corresponderen met de eerste data van de 18
Vinals + één vijf-dagen Uayeb (boventoon chromatische 73) van de Haab,
de traditionele Solaire Kalender van de Maya. Elke Vinal is 20 dagen
(18x20=360); met de vijf-daagse Uayeb, dit creëert de 365-dagen tellende
cyclus van het solaire jaar.

opzettelijk twee sleutels voor de moderne mensheid nalieten: de ‘lange’ telling
van de 13 baktuns of grote cyclus van geschiedenis (3113 v.Chr. - 2012 n.Chr.), en
de Tzolkin of 260-eenheden tellende heilige kalender. Zoals ik in De Maya Factor
laat zien, is zelfs de ‘lange telling’ een fractaal van de Tzolkin.
Omstreeks 1988 was het duidelijk dat ik geen andere keuze had dan
mijn gehele leven te wijden aan de laatste ontrafeling van de mathematische
tijdcode van de Maya zodat zijn betekenis de moderne beschaving in zijn geheel
kon beïnvloeden. Geholpen door mijn partner en vrouw, Lloydine, vonden
we in december 1989 de sleutel in het Museum van Tijd in Genève. Eindelijk
begrepen we het: de mensheid had zich historisch ontwikkeld, onwetend, onder
toenemende spanning van een foutieve en kunstmatige timingfrequentie, de 12:60
(12 maanden, 60 minuten uur). Als gevolg hiervan is de mensheid afgescheiden
geraakt van de natuur, en zonder het herstellen van zijn timingfrequentie zal deze
vroeger of later eindigen in een ramp. De natuurlijke galactische timingfrequentie
werd door de Maya in de Tzolkin gecodeerd, en staat bekend als de 13:20 (13
galactische tonen, 20 zonnefrequenties).
Na de ontdekking van de timingfrequenties kwam de herontdekking
van de 13-manen/28-dagen kalender, om de foutieve Gregoriaanse Kalender te
vervangen; en van de codes van vierdimensionale tijd, Dreamspell, de Reis van
Tijdschip Aarde 2013 (1990-91), tot nu toe onbekend voor historisch begrip in
zijn toenemende entropische 12:60 tijdvervorming. De Oproep van Pacal Votan
werd eind 1992 geschreven (oorspronkelijk met de titel A Treatise on Time – Een
Verhandeling over Tijd) als middel om de vierdimensionale mathematica van
tijd systematisch en helder te maken, met inbegrip van alle implicaties voor de
onmiddellijke evolutionaire koers van de mensheid.
De 20e eeuw begon met de vergelijking E=MC2. De relativiteitstheorie
verbindt ruimte aan de lichtsnelheid maar zegt niets over tijd. Zijn toepassingen
hebben 50 jaar koude oorlog en nucleair terrorisme voortgebracht. Het Maya
geschenk van ‘tijdwetenschap’ is eindelijk ontrafeld – net op tijd. Voordat de 20e
de laatste eeuw van menselijke evolutie wordt, geven we de juiste vergelijking:
T(E) = Kunst, ((E)nergie vermenigvuldigd met (T)ijd = Kunst), waar (E) de
energie is van elk geheelsysteem. (T), de 13:20 verenigende timingfrequentie,
en ‘Kunst’ het resultaat van het vermenigvuldigen van energie met tijd. Daarom
is ‘natuur’ constant verwonderlijk en artistiek. Deze vergelijking verwijst ook
naar de creatieve richting die de mensheid zou kunnen nemen door zijn foutieve
timingfrequentie te verwerpen en terug te keren naar de natuurlijke tijd.
Zoiets fundamenteels ontdekken als de wetten die de vierdimensionale tijd
besturen is er een proces dat een totale opgave van persoonlijke, geconditioneerde
waarden vraagt om bij de waarheid te komen. In zijn kracht van overstijgen is
waarheid een oproep. De lezer zal opmerken dat deze verhandeling de ‘vervulling
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van de Oproep van Pacal Votan’ is. Deze meest opmerkelijke persoonlijkheid van
alle ‘klassieke’ Maya (603-683 n.Chr.) liet en een heilig centrum na, Palenque, een
onvergelijkbare spectaculaire tombe, en een profetie, Telektonon, Aarde Spirit
Spreekbuis (1994-95).
Ik herken nu dat mijn levensmissie in het streven naar de mathematica
van tijd een antwoord aan de ‘Oproep van Pacal Votan’ is geweest, en dit zal
ik blijven doen. Als ‘speciale getuige van tijd’, hebben het personage en de
aanwezigheid van Pacal Votan, Galactisch Agent 13 66 56, me al die tijd geleid.
Door de timing van zijn 52-jarige cyclus van macht, 631-683 n.Chr, en door de
tekens die hij achterliet, demonstreerde Pacal Votan zijn meesterschap van de
Maya tijdwetenschap. De Maya hadden werkelijk een missie om de 13:20 kennis
van tijd achter te laten, exact met het doel ons de gelegenheid te bieden onze
koers in tijd te corrigeren – voordat het te laat is.
Als de mens, die ervoor verantwoordelijk is de kennis van tijd aan het
licht te brengen in zijn werkelijke vierdimensionale vorm, erken ik de omvang van
mijn taak. Ik vraag de lezer, als mij zelf, om alle verplichtingen die deze waarheid
gebiedt, nederig te dragen. In de spirit van de ene naamloze, alles-evoluerende
goddelijke bron, buig ik in dankbaarheid dat ik het instrument ben als het kanaal
van deze waarheid.
José Argüelles, Ph.D.
Boventoon Maan 11
Kin 216, Gele Galactische Krijger
Derde Jaar van Profetie
‘Victorie Brengt Vrede’
(Gregoriaanse datum: 25 november, 1995)
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Boventoon			
Dagen van		
Chromatische			
de maan		
Manen
1*
29*
57*		
1-5			
Magnetisch, 		
							
Ritmisch, Spectraal
2
30
58		
6-10			
Magnetisch, 		
							
Ritmisch, Spectraal
3
31
59		
11-15			
Magnetisch, 		
							
Ritmisch, Spectraal
4
32
60		
16-20			
Magnetisch, 		
							
Ritmisch, Spectraal
5*
33*
61*		
21-25			
Lunair, Resonant,
							
Kristal
6
34
62		
26-2			
Lunair, Resonant,
							
Kristal
7
35
63		
3-7			
Lunair, Resonant,
							
Kristal
8
36
64		
8-12			
Lunair, Resonant,
							
Kristal
9
37
65		
13-17			
Lunair, Resonant,
							
Kristal
10
38
66		
18-22			
Lunair, Resonant,
							
Kristal
11
39
67		
23-27			
Lunair, Resonant,
							
Kristal
12
40
68		
28-4			
Lunair, Resonant,
							
Kristal
13*
41*
69*		
5-9			
Elektrisch, 		
							
Galactisch, Kosmisch
14
42
70		
10-14			
Elektrisch, 		
							
Galactisch, Kosmisch
15
43
71		
15-19			
Elektrisch, 		
							
Galactisch, Kosmisch
16
44
72		
20-24			
Elektrisch, 		
							
Galactisch, Kosmisch
17*
45*
73*		
25-1		
Elektrisch, Galactisch,
						
Kosmisch+Dag Buiten Tijd
18
46			
2-6			
Zelfbestaande,
							
Solaire
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boventoon chromatischen in de 13 manen. Dit betekent dat de boventoon
chromatischen de dagen coderen van de magnetische, ritmische en spectrale
maan in dezelfde volgorde. Dat geldt ook voor de lunaire, resonante
en kristallen maan; de elektrische, galactische en kosmische maan; de
zelfbestaande en solaire maan; en de boventoon en planetaire maan.
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Overzicht
Nadenken Over het Ondenkbare
Van alle ononderzochte veronderstellingen en criteria waarop we ons
dagelijks leven als menselijke wezens op planeet Aarde baseren en peilen,
is het grootste en meest klakkeloos aanvaarde, het instrument en instituut
dat we kennen als de Gregoriaanse Kalender.
Een kalender – iedere kalender - wordt algemeen begrepen als een systeem
om tijd over langere periodes in te delen. Een dag is de basiseenheid van
een kalender, en het solaire jaar is de basis langere periode.
De lengte van het solaire jaar wordt momenteel berekend op
365.242199 dagen. De Gregoriaanse kalender verdeelt deze duur in twaalf
ongelijke maanden – vier maanden van 30 dagen, zeven van 31 dagen en
één van 28 dagen. In de Gregoriaanse kalender wordt de resterende kwart
dag verrekend door elke vier jaar 29 februari toe te voegen. Dit is niet
noodzakelijkerwijze de meest logische, noch de enige manier om met deze
resterende kwart dag om te gaan.
”30 Dagen heeft september, april, juni en november; de rest heeft
31; behalve februari die heeft er 28”. Zo klinkt het volksrijmpje dat de
onlogische natuur van de Gregoriaanse kalender benadrukt. Het zou
daarentegen een makkelijker en logischer manier zijn om het solaire jaar te
verdelen in dertien maanden van 28 dagen met één extra vrije dag.
Het punt is dit: er is geen logische of wetenschappelijke relatie
tussen de exacte lengte van het jaar en het gebruik van de Gregoriaanse
kalender om die lengte te meten en te verdelen.
Desalniettemin, wordt de Gregoriaanse kalender gezien als het
meest perfecte instrument om tijd te verdelen, en wordt wereldwijd
gebruikt als de officiële standaard. Alhoewel de lunaire kalender van de
Islam, de Hindoes, de Joden en de Chinezen nog steeds gebruikt wordt voor
religieuze en rituele doelen, heerst in dagelijkse economische en politieke
zaken de Gregoriaanse kalender over de planeet. Hoe en waarom gebeurde
dit? Wat is de Gregoriaanse kalender en waar kwam hij vandaan? Waarom
blijven we deze gebruiken? Inderdaad, wat is de relatie tussen kalenders en
menselijk gedrag?
Als je ‘kalender’ opzoekt in de Micropaedia van de Encyclopedia
Britannica, 1985 editie, wordt 80% van de tekst besteed aan de Gregoriaanse
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kalender. Dit is een voorbeeld van de niet ter discussie staande autoriteit,
gegarandeerd door de Gregoriaanse kalender. Wat is de basis voor deze
autoriteit?
De Gregoriaanse kalender is een dogma omdat niemand hem ter
discussie stelt, noch ter discussie wil stellen. De Gregoriaanse kalender is
de fundering van de 12:60 timingfrequentie.
Alle autoriteit toegewezen aan deze kalender is feitelijk een oude band
met een laat middeleeuws Christelijk timing middel. De autoriteit van dit
middel ligt bij het Vaticaan, geografisch de kleinste politieke staat op de
planeet, maar met volledige politieke bescherming van de belangrijkste
westerse machten. (de G-7: VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Duitsland, Italië en Japan).
De onregelmatig genummerde en onlogisch genaamde 12-maanden
Gregoriaanse kalender was het resultaat van een Pauselijke Bul uitgegeven
door Paus Gregorius in 1572, en geïmplementeerd op 5-15 Oktober 1582.
De historische context waarin deze kalender de vaste standaard werd is
van het grootste belang. De Europese macht, aangespoord door inhalige
materialistische hebzucht en de behoefte van de Kerk om alle zielen onder
zijn kruis te verenigen, had letterlijk de aardbol overspoeld. Van toen af
aan kon niemand de ‘zegeningen’ van het Christendom ontvangen zonder
de Gregoriaanse kalender te ontvangen. In Europa zelf verscheen de
Gregoriaanse kalender op het moment dat de laatste mechanisatie van tijd
werd bereikt. Omstreeks 1600 n.Chr. waren het jaar van 12-maanden en
het uur van 60-minuten de gevestigde tijdstandaard geworden.
Zo kwam 12:60 gelijk met en gaf vorm aan de oorsprong van de
moderne materialistische wetenschap als uiteindelijke codering van de
driedimensionale timingfrequentie. Onnodig te zeggen dat de autoriteit en
impact van deze timingfrequentie nooit ter discussie werd gesteld, of dat
men zich dat realiseerde. Hoewel mannen als Kepler en Galileo door de kerk
werden vervolgd, stelden zij de autoriteit van de kalender niet ter discussie.
En zo was het voor feitelijk alle mannen en vrouwen van de wetenschap
– zonder vragen accepteren zij deze kalender waarmee zij leven.
Het is een schande dat de hele moderne wetenschap en de
samenleving, bestuurd door zijn principes, zonder vragen accepteert
voort te leven onder wat eigenlijk een middeleeuws tijdjuk is. De
Gregoriaanse kalender is een hypnotische betovering die alle onoplosbare
geschiedeniszaken verborgen houdt in zijn onlogische reeks van dagen,
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Het Witte Hond seizoen begint op de derde kin van het gele ster wavespell 20.
Het Blauwe Adelaar seizoen begint op de derde kin van het rode
hemelwandelaar wavespell 5
Het Gele Zon seizoen begint op de derde kin van het witte spiegel wavespell 10.
Merk op dat ieder wavespell van de Signaal Familie is en dat hun wavespell
getal correspondeert met het codespell getal van de polaire kin, d.i. slang 5,
hond 10, adelaar 15, en zon 20.
De vier vijf-kin spectrale chromatischen zijn:
1/rode slang-maan bloed chromatische (rechtervoet)
2/witte hond-tovenaar waarheid chromatische (linkerhand)
3/blauwe adelaar-storm hemel chromatische (linkervoet)
4/gele zon-zaad vuur chromatische (rechterhand)

De 73 Boventoon Chromatischen
Er zijn 73 (72+1) boventoon chromatischen die de biomassa constante
coderen en besturen. Elk van deze 73 boventoon chromatischen loopt van
een poortfamilie naar een signaalfamilie zegel. De vier typen boventoon
chromatischen zijn:
1/ rode maan-hemelwandelaar boventoon chromatische
2/ witte tovenaar-spiegel boventoon chromatische
3/ blauwe storm –nacht boventoon chromatische
4/ gele zaad-ster boventoon chromatische
Elk van de vier poortzegels codeert elk van de vier jaar, die
gecombineerd met de 13 tonen de 52-jaren solair galactische cyclus creëren.
Het signaalfamilie zegel van de chromatische die dat jaar codeert is altijd
het zegel van de dag buiten tijd, die ook dezelfde galactische toon draagt
als het jaar, bijv. als het een magnetisch zaad is, dan is de dag buiten tijd
magnetische ster; als het jaar een lunaire maan is, dan is de dag buiten de
tijd lunaire hemelwandelaar enz.
De boventoon pulsar code bestuurt de verschijning van de
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de 52-jaar durende solair-galactische cyclus te creëren.
Elk van de 13 spectrale chromatischen wordt gecodeerd door
één van de vier kleuren om het volledige spectrum van de 52-spectrale
chromatische te creëren.
1/
3-7: elektrisch-resonant
		
Spectraal chromatisch rood wit
blauw geel
2/
8-12: galactisch-kristal
		
Spectraal chromatisch wit
blauw geel rood
3/
13-4: kosmisch-zelfbestaand
		
Spectraal chromatisch blauw geel rood wit
4/
5-9: boventoon-solair
		
Spectraal chromatisch geel rood wit
blauw
5/
10-1: planetair-magnetisch		
		
Spectraal chromatisch rood wit
blauw geel
6/
2-6: lunair-ritmisch
		
Spectraal chromatisch wit
blauw geel rood
7/
7-11: resonant-spectraal
		
Spectraal chromatisch blauw geel rood wit
8/
12-3: kristal-elektrisch
		
Spectraal chromatisch geel rood wit
blauw
9/
4-8: zelfbestaand-galactisch
		
Spectraal chromatisch rood wit
blauw geel
10/
9-13: solair-kosmisch
		
Spectraal chromatisch wit
blauw geel rood
11/
1-5: magnetisch-boventoon
		
Spectraal chromatisch blauw geel rood wit
12/
6-10: ritmisch-planetair
		
Spectraal chromatisch geel rood wit
blauw
13/
11-2: spectraal-lunair
		
Spectraal chromatisch rood wit
blauw geel
Merk op dat elk seizoen verticaal naar beneden gelezen wordt zodat de
eerste chromatische en de laatste chromatische in kleur corresponderen.
Het Rode Slang seizoen begint op de derde kin van het blauwe nacht
wavespell 15.
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weken, maanden en jaren. Het volgen van deze kalender kan enkel leiden
naar de plaats waar we ons tegenwoordig bevinden: een tijd van apocalyps,
waar rampen, onwetendheid en vergissingen oneindig voortgaan in een
malende stompzinnigheid.
De donkere apocalyptische rampen van de geschiedenis kunnen
zich enkel herhalen onder dit middeleeuws tijdjuk. Hierom kon Sarajevo
het beginpunt zijn voor W.O. I in 1914, en een onopgelost strijdperk in
1995. Op een nog grotere schaal onder dit middeleeuws juk, zien we hoe
Babylon aan het begin van de geschiedenis nu het toneel is van het einde
van de geschiedenis in het tegenwoordige Irak.
Het is duidelijk dat geschiedenis niet democratisch is, en democratie
zelf bedrog is die ons in de illusie van macht en zekerheid houdt. Geschiedenis
is het script van degenen die de macht hebben, wie de macht heeft schrijft
de geschiedenis. Niemand werd ooit vragen gesteld over de Gregoriaanse
kalender, dus volgen we hem allemaal alsof het de enige manier is om met
tijd om te gaan.
Niemand heeft ooit de gevolgen overwogen van de timingfrequentie
of standaard waar we onder leven, noch is ons ooit de gelegenheid gegeven
te overwegen, “wat als?” Ja, wat als wij zouden leven onder een andere
tijdstandaard? Vraag aan de Australische Aboriginals, de Amazone
bosbewoners en de Inheemse Amerikanen van het ‘res’ (reservaat) wat er
gebeurde met hun tijd en je zult snel zien dat het in het voordeel is van de
G-7 en het Vaticaan om ons in verwarring te houden.
De Gregoriaanse kalender is gebaseerd op het oorspronkelijke
Babylonische model dat een maat van ruimte verving door een maat van
tijd. Tijd is geen ruimte. Tijd is van de geest. Een cirkel op een plat vlak,
verdeeld in twaalf delen van 30° werd gebruikt als model voor de jaarlijkse
kalender. Een cirkel op een plat vlak heeft 360° (30x12). Één jaarlijkse
omloop van de Aarde rond de Zon is 365¼ dag. De tijdmaat volgens de
standaard van de cirkel op een plat vlak is onregelmatig, willekeurig en
irrationeel. Zoals de maat van tijd is, zo is de maat van onze geest.
In 1582 n.Chr. toen Paus Gregorius XIII tien dagen afhaalde van de
Juliaanse kalender en de laatste versie van de Babylonische kalender instelde,
bereikte de mechanische klok zijn uiteindelijke perfectie. Gebruikmakend
van dezelfde platte vlakcirkel van 12, verdubbelde de klok de 12 naar 24
uur en de graden van 30 naar 60 minuten per uur.
Belastingen, oorlog en regering waren reeds secondaire instellingen
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van de menselijke geest als gevolg van het 5000-jarig gebruik van de 12maanden kalender door de Oude Wereld. Maar gecombineerd met de
mechanische klok die de maat verdubbelde, werd de 12:60 kunstmatige
timingfrequentie vastgesteld als de onregelmatige en mechanisch
versnellende mentale conditie van het menselijk ras, en scheidde deze af
van de rest van de natuur. Nu werd de machine toegevoegd aan belastingen,
oorlog en regering.
Zonder de mechanische klok zou er geen machine zijn, en alle
industriële technologie zou onmogelijk zijn. Door ons biologisch ritme
bij te stellen als de versnelde 12:60 kunstmatige tijd machine frequentie,
begonnen wij mensen, de versnelling van onze eigen biologische activiteit,
met de daaruit voortkomende tijdbom van overbevolking waar we nu last
van hebben.
De tik-tak van de klok is het kunstmatige hart (‘oude tikker’) van
de Mammon. De Mammon is de duivelse geest in de machine die ons
leeft, die onze versnelde biologische reproductie gebruikt om een complete
machinewereld te bouwen. De triomf van de Mammon is de triomf van
het materialisme. De eerste fase van de Mammon was de creatie van het
Babylonische 12-maanden regeringssysteem van belastingen en loon naar
werken. De tweede fase van de Mammon was de op de klok gebaseerde
machine.
Tegenwoordig is er geen machine zonder geld, geen geld zonder
machine, en geen land zonder geld. Nationalisme is verdraaid naar het
12:60 dogma van oorlog en geld. Echter in de biosfeer zijn alle grenzen
illusoir.
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3/ De fractale tijdtabel van de laatste biosferische-noösferische transitie:
1.-26 jaar (1987 n.Chr.) het mentaal technologisch ingewikkelder worden
komt tot een hoogtepunt; binnenkomst in een toestand van dynamische
onstabiliteit.
2.-21 jaar (1992 n.Chr.) tijdverschuiving begint, onstabiliteit bereikt
hoogtepunt.
3.-20 jaar (1993 n.Chr.) biosfeer-noösfeer transitie begint, tijd wordt bewust
in de mensen.
Initieert de 260e katun van de Grote Cyclus van de Maya.
4.-13 jaar (2000 n.Chr.) biomassa hersteld als bioholomassa, integratie van
drie en vierdimensionale niveaus van zijn.
5.-0=2013 n.Chr., punt van universele transcensie, mentale synthese van
bioholomassa door solair-galactische synchronisatie; binnenkomst in het
rijk van de galactische supergeest.
Kin 185: Rode Elektrische Slang
Vestigt het Rode Galactische Spectrum
Ritmische Maan 7
Blauw Kosmisch Storm Jaar
Vervulling van de Oproep van Pacal Votan
José Argüelles, PhD
Onafhankelijk Koninkrijk van Hawaï
Archipel van Hawaï

Tijd en de Biosfeer: Voorbij Nationalisme
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De 12-maanden tellende Gregoriaanse kalender heeft niets te maken met
het jaarlijkse biologische ritme van de menselijke soort in harmonie met de
biosfeer.
Een klok meet geen tijd. Een klok meet toename van ruimte die,
geprojecteerd als toename van tijd, een waarde toegekend krijgt wordt in
monetaire eenheden. Geld groeit niet aan bomen. Geld is een functie van
valse tijd.
Niemand bezit de biosfeer. Niemand bezit tijd. Ware tijd produceert geen
geld. Tijd is van de biosfeer.

De 13 Spectrale Chromatischen
Er zijn 13 spectrale chromatischen, vijf kin per chromatische, die een 65kin galactisch seizoen creëren. De vier galactische seizoenen zijn Rode
Slang, Witte Hond, Blauwe Adelaar en Gele Zon (4x13 = 52 spectrale
chromatischen). De kracht van 13 doet de vier oorspronkelijke kleurkrachten
52 keer circuleren om de 52 variëteiten van spectrale chromatischen te
creëren. Hetzelfde principe bestuurt de circulatie van de solaire jaren om
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beginnen. Daar de volgende periode van biomutatie voltooid wordt als
de noösfeer, moet een hele nieuwe orde van zijn gedefinieerd worden: de
bioholomassa, de integratie van drie en vierdimensionale ordes van zijn.
De mentale synthese van de bioholomassa gesynchroniseerd met zichzelf in
tijd creëert de condities voor universele transcensie: het binnengaan van
het geheelsysteem Aarde in de supergeest van galactisch zijn.

Samengevat:
1/De biomassa constante is een functie van de omloop chromatische
constante 73(5); de omloop chromatische constante reguleert biomutatie
en geologische periodes van planeet Aarde in overeenstemming met solairgalactische timingfrequenties. Als vermeerdering en voortplanting van
de biomassa een maximum drukpunten bereiken, vindt een aanpassing
van de timingfrequentie plaats. Deze aanpassing is een normalisatie die
dissonante frequenties terugzet door druk naar een nieuwe staat van
gelijke voorwaarden in overeenstemming met de basis 20:13 frequentie.
De vergelijking voor de biomassa constante is:
13 (28) + 1: 28(13) +1 :: 52 (7) +1: 91 (4) +1 = 73 (5), waar de eerste
twee vergelijkingen zijn: manen (13) tot wavespells (28), en de tweede
twee: weken (52) tot harmonischen (91).
In de 13 manen wordt de periode van 73 chromatischen gevestigd in vijf
boventoon patronen waar:
Manen		
1, 6, 11		
chromatische fractals van elkaar zijn
Manen		
2, 7, 12		
chromatische fractals van elkaar zijn
Manen		
3, 8, 13		
chromatische fractals van elkaar zijn
Manen		
4, 9		
chromatische fractals van elkaar zijn
Manen		
5, 10		
chromatische fractals van elkaar zijn
2/ Het niveau van progressieve geestesgesteldheid en technologische
ingewikkeldheid leidt de biosfeer naar een hyper-biomutatie afstemming
die de transitie naar de noösfeer genoemd wordt. De noösfeer wordt
teweeggebracht door het menselijk bestanddeel van de biomassa die tijd
begrijpt als de vierde dimensie, en die, door de onbewuste timingfrequenties
bewust te maken een nieuw niveau van bewuste planetaire zelfregulatie
initieert.
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Dertien Manen, 28 dagen is de maat van de biosfeer van het
jaarlijkse menselijke biologische ritme. Achtentwintig dagen, 13 keer per
jaar, is de menselijke vrouwelijke menstruatiecyclus. Alles wordt uit de
vrouw geboren. Een vrouw doden en/of een kind pijnigen is de toekomst
vernietigen. Dit is de 12:60 manier, de manier van de oorlog.
Door de 13-manen/28-dagen kalender aan te nemen en de
Gregoriaanse kalender te verwerpen, nemen de mensen de eerste stap
voorbij de collectieve zelfvernietiging, uitgebroed door het nationalisme
en de biosferische zelfvernietiging voortgebracht door de Mammon (geldmachine).
Nog meer dogma die ter discussie gesteld dient te worden: Feitelijk
alle regeringen, het Vaticaan en de banken werken wereldwijd met de
12-maanden tellende Gregoriaanse kalender. Deze kalender ontkent en
verbergt de werkelijke jaarlijkse menselijke biologische cyclus behouden in
het lichaam van de vrouw. Waarom zijn bijna alle regeringleiders mannen?
Waarom voeren mannen oorlog? Waarom besturen mannen alle banken?
Waarom mogen enkel mannen priester zijn in de Katholieke kerk?
Enkel door wereldwijd de 12-maanden Gregoriaanse kalender te
verwerpen en onmiddellijk als nieuwe wereldstandaard de 13-manen/ 28dagen kalender aan te nemen heeft de menselijke soort enige hoop op
het oplossen van de suïcidale impasse van nationalisme en de biosfeervernietigende monetaire politiek die nu de landen regeert. Enkel door
het aannemen van de 13-manenkalender zullen eindeloze conflicten zoals
Palestina/Israël en Bosnië/Servië uiteindelijk opgelost worden.
Alleen door ons bioregionaal te verenigen onder de nieuwe kalender
die alle spirituele zienswijzen en waarden gelijkelijk ondersteunt, maar geen
nationalisme bevestigt, zullen we een nieuw verbond vinden om ons voorbij
oorlog naar een vrede te brengen die meer is dan enkel de afwezigheid van
oorlog.
Voor zover de Verenigde Naties nationalisme bevestigen en in stand
houden, zijn ze biosferisch achterhaald. Voor zover de Verenigde Naties
wereldvrede bevestigen, zal de grootste vredestichtende operatie van de
Verenigde Naties, het overzien van het ontmantelen van de nationale
staten zijn die zij nu ondersteunen ten nadele van de biosfeer, en zichzelf
hiermee transformeren naar de Autonome Biosferische Volksvereniging
van de Ene Soevereine Aarde.
Dit kan de VN doen door het promoten, aannemen en implementeren
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van de 13-manenkalender, het 13-manenkalender Verandering Vredes
Plan en het Pax Cultura Pax Biosferica Vijf-Jaren Plan, ingesteld op Witte
Elektrische Tovenaar (26 juli, 1995).
Zonder de 13-manen kalenderverandering bovenaan de lijst van
prioriteiten op de vredesagenda, zal er geen blijvende vrede zijn. Als de
VN de 13-manen kalenderverandering bovenaan zijn vredesagenda zet,
zal dit bewijzen aan de mensen van de planeet dat het meer is dan een
onderafdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde
Staten.
Na 50 jaar, en meer dan 150 oorlogen en 20 miljoen oorlogsdoden,
is de 13-manen kalenderverandering het laatste ultimatum van de biosfeer
aan de VN om de dogma’s van nationalisme en de Gregoriaanse kalender
te overstijgen en te helpen echte vrede op planeet Aarde te brengen.

In God Vertrouwen We:
Met Betrekking tot de Valse Religie, Tijd is Geld.
De 12-maanden Gregoriaanse kalender is de jaarlijkse maat van het dogma
‘tijd is geld’. De mechanische klok/het 60-minuten uur is de dagelijkse maat
van het dogma ‘tijd is geld’. Je kaart in de tijdklok steken is de maat van de
waarde van onze tijd – in geld. Dit is de essentie van leven in 12:60. 12:60
is de gemanifesteerde vergissing in de tijd waarin we allemaal leven, een
vergissing die ons de biosfeer kost.
Geld is de macht toegeschreven aan God, die door allen aanbeden
en gevreesd wordt. ‘In God vertrouwen we,’ staat op het Amerikaanse
dollar biljet, God zij met ons op de Nederlandse 2 Euro, een bewijs van het
dogma ‘tijd is geld’ en geld is Gods meest vertrouwde partner.
Het Amerikaanse dollar biljet is de wereldstandaard van het 12:60
dogma ‘tijd is geld’. De effectenbeurzen zijn de tempels waar de religie ‘tijd
is geld’ op dagelijkse basis wordt gepropageerd, vijf dagen per week, en waar
de aanbiddingrituelen uitgevoerd worden. Op de effectenbeurs worden alle
menselijke waarden vertaald naar aandelen van concurrerende industrieën
verhandeld tegen een index van willekeurig gemanipuleerde monetaire
eenheden, gedomineerd door de aanwezigheid van de almachtige dollar.
‘In God vertrouwen we, tijd is geld’ is de valse religie die alle
hedendaagse (1995) menselijke activiteit op de planeet regeert volgens de
pseudo-ideologie van monetaire politiek.

Vernadsky’s Biomassa Constante-Een Vergelijking in Tijd
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kracht van 52 (5.0), is 5.200 jaar een vijfde van een totale biomutatie
opeenvolging van 26.000 jaar (5200 x 5). Met andere woorden de minimale
biomutatie opeenvolging is 26.000 jaar. 26.000 jaar vertegenwoordigt de
evolutionaire opeenvolging van de homo sapiens, de ultieme vorm van
biomassa wiens krachten van complexe geestesgesteldheid eigenlijk de
biosfeer beïnvloed heeft, waardoor deze in zijn volgende drukpunt van
maximale vermeerdering en voortplanting komt.
35. In kaart gebracht als een radiale golf, is de curve van de biomassa
versnelling nauwelijks waarneembaar, d.i. in feite constant gedurende de
eerste vier-vijfden van de biomutatie opeenvolging. Aan het begin van de
laatste 5200-jaar fractale opeenvolging, werd het tempo van biogenetische
migratie van atomen mentaal en technologisch gestimuleerd door
uitvindingen in landbouw, hydraulische constructies en metaalbewerking.
Volgend op de fractale formulering van de timingfrequenties, bereikte dit
proces van nooit vertoonde geestesgesteldheid en biogenetische migratie
zijn punt van onomkeerbare technologische versnelling 260 jaar voor het
einde van de periode van 26.000 jaar van biomutatie. Door fractale golf
condensatie, begint het opwekken van de volgende periode van biomutatie
26 jaar voor het einde van de periode van 26.000 jaar. Daar deze kleinste
periode de laatste voortgang vertegenwoordigt van het proces van
geestesgesteldheid naar de biosferische vergelijking, heeft de biohomeostase
van de biomassa een punt van dynamische onstabiliteit bereikt.
36. Daar de druk van alle evolutionaire punten van de biomassa uitgeoefend
op zichzelf, geholpen door geestesgesteldheid en technologie, nu op
springen staan, is de biomassa zelf in gevaar. Als de biomassa constante uit
het evenwicht van zijn 73-omloop chromatische stroom zou raken, zou het
resultaat de volledige onbalans zijn en het vroeger of later uiteenvallen van
de planetaire sfeer zijn.
37. Dynamisch evenwicht kan enkel hersteld worden door het accepteren
en begrijpen van de vierdimensionale timingfrequenties. Juist door te
accepteren, begrijpen en toepassen van de 13:20 timingfrequentie zal de
basis gevestigd worden voor een nieuwe biohomeostase, en de transitie naar
de noösfeer. Zodra dit volbracht is, wordt automatisch een nieuw niveau
van biomassa gelijkheid bereikt, en kan de volgende periode van biomutatie
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32. Het reguleren van de biomassa door de constante 73 (5) wordt in stand
gehouden door twee vierdimensionale timing ordes die kin gelijkwaardigheid
vinden in één rotatie van de Aarde rond zijn as. De rotatie van de Aarde
om zijn as verzekert dat altijd één helft van de Aarde de solaire straling
ontvangt terwijl de andere gebaad wordt in galactische straling. Vanuit dit
feit komt de verdeling van de as spin naar een dag telling en een nacht
telling. De dagtelling van de spin is gebaseerd op 20 (1.0). Bewogen door
de kracht van 13 bestaat de dagtelling uit een opeenvolging van 20 kin 13
maal herhaald. Elk van deze 13 opeenvolgingen is een harmonische run
van vijf tijdcellen.
De nachttelling van de spin is gebaseerd op 13 (13). Bewogen door
de kracht van 20 bestaat de nachttelling uit een opeenvolging van 13 kin
20 maal herhaald. Elk van deze 20 opeenvolgingen is een wavespell van 13
kin. (28x13) +1 = 365 = 73 vijfden = 18.5 harmonische runs. Het totaal
van de 365 dagen kin en 365 nachtkin = 730, of 73 (x10), de chromatische
constante verschijnt dus weer. De kwart dag van de jaarlijkse omloop telt
op met 13 per 52 jaren, waar 52 de galactische constante is.
33. Er zijn 73 (3.13) omloop chromatischen op 65 (3.5) galactische
harmonischen. Het frequentieverschil tussen de twee totalen is 8, het
frequentie codegetal voor een galactische octaaf, die bewogen wordt door
zijn eigen kracht geeft 64 ((8x8)+1=65), de kracht van de DNA code die
de biomassa bestuurt. Het verschil tussen de 52 vijfden van de 260-kin code
en de 65 (64+1) harmonischen van de kracht van de DNA code is 13, de
kosmische frequentiekracht. Het verschil tussen 52 en 73 is 21, de zevende
term in de logaritmische opeenvolging (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), waar 21 =
13+8, waar 13 het verschil is tussen 52 en 65, en 8 het verschil is tussen
65 en 73. In deze afgaande verhouding is de volgende term 5, die opgeteld
bij 73 = 78, of 13 x 6. 52 is de galactische constante, 64 de biogenetische
constante, en 73 de omloop constante die de biomassa reguleert.
34. De galactische constante 52(5) = 260 x 73, de omloop biomassa
constante = 52 solaire jaren. De 52-jaar durende cyclus is de minimale basis
galactische eenheid om de menselijke biomassa in de solair-galactische orde
te identificeren. De galactische 52-jaar durende constante brengt ook de
formule voor regulatie van de biomutatie opeenvolging voort. Dat is, 52 tot
de orde van 100 (x5.0, of 20 tot de 5e macht)=5.200 jaar. Als de fractale

Nadenken Over het Ondenkbare

15

Door de 12-maanden tellende Gregoriaanse kalender af te schaffen
en deze te vervangen door de biosferisch accurate 13-manenkalender, wordt
de fundering van het dogma ‘tijd is geld’ vernietigd. Vernietig de macht van
geld en de macht van de machine wordt ook vernietigd.
Geld is het levens-bloed van de machine, waarvan het hart de
mechanische klok is. De machine is het lichaam van de Mammon, de
vorm van de Mammon. De Mammon voedt zich met mensen. Het vlees
en botten van de Mammon zijn opgebouwd uit de natuurlijke bronnen. Als
de Mammon woekert in steeds ingenieuzere vormen groeit de menselijke
bevolking onophoudelijk, en de biosfeer wordt in zijn mogelijkheid beperkt
om de entropisch onbeheersbare excessen van het 12:60 dogma ‘tijd is geld’
in stand te houden.
Zolang de 12:60 timingfrequentie zijn inerte momentum handhaaft,
kan de machine enkel vermeerderen en zich verspreiden, een steeds
groter aantal mensen opeisen om te verteren en natuurlijke bronnen te
verspillen.
Ja, denken over de Gregoriaanse kalender is denken over het
ondenkbare. Maar als je geen tijd neemt er nu over na te denken, verspil je
misschien de enige tijd die je hebt.

Over Manen, Maya’s en de 13-Manen Kalender.
Voor het merendeel van zijn 26.000 jarige geschiedenis, heeft de homo
sapiens de maan gevolgd en maankalenders gebruikt. De maan is wispelturig
en onregelmatig. Van nature is zij subtiel en ongrijpbaar. Volgens de
huidige berekeningen draait zij elke 29.5 dag om haar as, de lengte van
een synodische maansomloop, daarom zien wij altijd maar één kant van de
maan.
Een synodische maansomloop van 29.5 dag, de duur van één
maancyclus gezien vanaf de Aarde, is maar één van de omloopcycli van
de maan van waaruit lunaire compilaties gemaakt kunnen worden. We
hebben ook de siderische maansomloop cyclus van 27.33 dagen (de tijd die
nodig is voor de maan om terug te keren naar een vast punt in de hemel);
de 27.32 tropische cyclus (genomen vanaf de astronomische lengte), en de
draconische cyclus van 27.2 dagen (de tijd die nodig is voor de maan om op
dezelfde plaats terug te komen).
Tot aan de 20e eeuw hebben voor-agrarische mensen, zoals de
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Lakota, een vage of ongefixeerde maankalender gevolgd. Feit is dat er
tijdens een solair jaar altijd een 13e maansomloop is geweest die het ene
solaire jaar naar het volgende brengt. Het taboe van het getal 13 lijkt van
de mysterieuze 13e maan af te komen. Er is een discrepantie van 11 dagen
tussen de lengte van het solaire jaar van 365.242199 dagen en 12 complete
synodische maansomlopen van 354,36706 dagen. Het aantal dagen in 13
synodische maansomlopen is opgeteld 383.5, een discrepantie van 18.25
dagen meer dan het solaire jaar.
De discrepantie tussen de dagen van het solaire jaar en de
maansomloop cycli werd alleen een probleem voor de beschaafde man,
daar vrouwen van nature altijd de 13 manen in hun wezen gedragen.
De vrouwelijke menstruatiecyclus van 28 dagen is het midden tussen de
synodische maansomloop cyclus van 29.5 dagen en de andere maansomloop
cycli van minder dan 27.5 dagen. Deel de gemiddelde maan omloopcyclus
van 28 dagen met het solaire jaar en het resultaat is 13 manen, of 364
dagen, één dag minder dan een solair jaar.
Toen eenmaal agrarische leefstijlen ontwikkeld waren in gebieden
van de planeet die we nu kennen als het Midden Oosten, greep het
mannelijke priesterschap de macht. De vraag naar een kalender werd een
kwestie van het ontwikkelen van een machtsinstrument. De mannelijke
kracht werd geassocieerd met de zon, terwijl de vrouwelijke geassocieerd
was met de maan. Een kalender gebaseerd op de exclusiviteit van het solaire
jaar werd overheersend. De Egyptische verdeling van de cirkel in 360º,
onderverdeeld in 12 delen van elk 30º, voorzag de mannelijke priesters
van Egypte en Mesopotamië van de norm voor hun hemels georiënteerde
‘mannelijke solaire’ hiërarchieën. Dit vond zo’n 5000 jaar geleden plaats,
ongeveer 3000 v.Chr.
Zodoende werden in Babylonië en Egypte de 12 huizen van de
zodiak (en traditionele westerse astrologie) geboren en de 12 maanden
kalender. Daar 12 maanden van 30 dagen enkel 360 dagen voortbrengen,
werd een extra vijf-daagse zuiveringsperiode toegevoegd om het solaire jaar
te voltooien. De hoofdfunctie van de Babylonische priesters van de calends
was om de cycli van de maan af te stemmen op het solaire jaar.
In 1500 v. Chr. verspreidde het systeem van de 360 graden van de
cirkel verdeeld in 12, als een benadering of zelfs een vervanging van de
lunaire cycli zich naar India en China. De 12 is gebaseerd op de verdeling
van ruimte – een cirkel; en niet van tijd – de 13 manen.

Vernadsky’s Biomassa Constante-Een Vergelijking in Tijd

113

29. Verbonden chromatischen beschrijven de directe en onmiddellijke relatie
in tijd tussen solair-galactische stralingen (elektromagnetische), aards-lunair
magnetisme (gravitatie) en DNA bestuurde biomassa (biopsychisch). Deze
drievoudig-verbonden relaties nemen de vierdimensionale ordende kracht
van radiëren aan waarin alle elementen onmiddellijk met alle anderen
verbonden zijn.
30. Door vierdimensionale timingfrequenties is het menslijk bestanddeel
van de DNA biomassa in rechtstreekse verbinding met de solair-galactische
orde. De mens is een bewegende wortelfunctie van de 64+1 (= 5 x 13)
DNA code. Deze code drukt zichzelf uit in het menselijke type als vier
bewegende aanhangels bewogen door de kracht van vijf (vingers/tenen)
die een 20-vinger/tenen mobiele entiteit creëert. De 20-digitale vorm vat
de fractale solaire kracht van 20 (1.0) samen.
De romp of wortel vorm van de mens vat de chromatische boventoon
kracht van 5 samen door de verdeling van de 5 biopsychische centra in
de menselijke vorm: kruin, keel, hart, zonnevlecht en wortel. Bewogen
door de kracht van 13 kin, brengt de 20-digitale vorm de galactische
timing frequentie van 260 voort. De vijf biopsychische centra bewogen
door de kracht van 13 = 65, de DNA code 64+1, hetzelfde als het aantal
harmonischen die de galactische frequentie code van 260 kin vormt.
Dit toont aan dat de intrinsieke krachten van solair-galactische biomutatie
compleet in de menselijke vorm behouden worden. Hoe rechtstreekser
de index van communicatie van de mens met zichzelf en met de aardslunaire en solair-galactische ordes is, hoe directer de kracht van de mens
om zichzelf te reguleren is.
31. De mobiele wortel van de mens, zowel individueel als collectief wordt,
zoals de rest van de biomassa, geregeld door de biomassa constante 73 (5).
De galactische spin (13.0), vermenigvuldigd met de biomassa constante
(3.13) is gelijk aan de biomassa constante 73 (5) (18.5) vermenigvuldigd
met de galactische constante 52 (2.12), of 52 jaarlijkse omlopen, 73 spins,
3.796 (9.9.16) chromatischen, of 18.890 kin (2.7.9.0). Met andere woorden,
één menselijke solair-galactische cyclus = 52 jaarlijkse omlopen van de
Aarde = 73 galactische spins = 3.796 chromatischen = 18.980 kin.
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24. 260 Uitgedrukt in vigesimale mathematica wordt 13.0, de 13e macht van
20. Bewogen door de boventoon vijfde wordt de galactische spin verhouding
52:5; bewogen door de harmonische vierde wordt de verhouding 65:4.
25. De 260-kin galactische frequentie code bestuurt solaire en aardse
evolutie. Uitgedrukt als 65 harmonischen, wordt de 13.0 code uitgedrukt
als 13 (5) x 4, waar 13 (5) = 8 (8)+1. Deze formulering bestuurt het
timing raster waardoor het aardse DNA zichzelf organiseert als biomassa in
overeenstemming met kosmische maat. 8 (8) = 64 is het frequentiegetal dat
de set codons bestuurt waardoor de biomassa constante zijn biomuterende
opeenvolgingen uitspeelt. De 65e harmonische, die in de radiale formulering
de 33e of centrale term is, is de +1 factor die evolutionaire opeenvolgingen
de kracht van biomutatie toestaat.
26. De solaire timing raster constante 1.0 (13) {13.0}wordt in stand
gehouden in de kern van de Aarde en in balans gehouden door de aardse
satelliet, de maan. De Aardkern constante is een functie van 20 {1.0}
bewogen door de kracht van 13, dus de kernverhouding is 20:13. Deze
verhouding functioneert als extra-lage frequentie pulsaties die het Aardse
timing raster vestigt. 20:13 is de solaire-aardse transductie van galactische
solaire 13:20.
27. Solaire en aardse kern, en biomassa constanten zijn uitdrukkingen van
de waarde van 5 en 13. De biomassa constante die de totaal uitdrukking
bestuurt van het levende lichaam is 73/5, waar 73 de waarde 3.13 is; de
frequentie verhouding die de inerte geochemische inhoud van de Aarde
en biosfeer bestuurt is 20/13. Dus hebben we biomassa verhouding
73/5(3.13)(5) = 18.5, of 365 kin, en solaire-aardse verhouding 20/13,
1.0(13) = 13.0 of 260 kin.
28. De relatie van de 260 kin tot de 365 kin kan ook uitgedrukt worden
als 260 + 105 = 365 +/-105, waar de waarde van het differentieel 105
in vigisimale notatie uitgedrukt wordt als 5.5 of de boventoon vijfde tot
de vijfde macht van 20. Het differentieel van 5.5 drukt de kracht van
verbonden chromatischen uit die de 260 (13.0) en de 365 (18.5) ordes van
kin verenigt.
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Vanuit Babylonië en Egypte verspreidde de ‘solaire macht’ van de
cirkel van 12 zich naar Griekenland en vervolgens naar Rome. Priscius
Tarquinus, vroege keizer van Rome (616-579 v. Chr.) kreeg de ontwikkeling
van de kalender toegeschreven, van waaruit de Gregoriaanse kalender
uiteindelijk afgeleid werd. De Latijnse namen van de Gregoriaanse maanden
komen uit deze vroege Romeinse kalender.
In de tijd van het opkomen van de Christelijke kerk, 500-1000
n.Chr, was de Romeinse kalender van 12 maanden van ongelijke dagen,
met afwijzing van de maansomloop cyclus, een gevestigd feit. Aan het
begin van de Eeuw van de Verovering, 1500 n.Chr., was deze bekend als
de Juliaanse kalender en was gebaseerd op het synodische jaar van 365.25
dagen. De Gregoriaanse kalender is gebaseerd op het tropische jaar van
365.242199 dagen.
Hoe klein het fractionele verschil tussen het synodische en tropisch
jaar ook is, het moet niet het feit te niet doen dat de Gregoriaanse kalender
een ongelijke en onlogische verdeling van dagen is, afgeleid van de
mannelijke priester traditie die afstamt van de Babylonische beschaving.
Het is een traditie van tijd-berekening, gebaseerd op de Egyptische verdeling
van de cirkel die een verdeling van ruimte en niet van tijd is, en waarin alle
taboes van het getal 13 volledig zijn belichaamd.
Het is juist deze kracht van 13 geassocieerd met hekserij en de
duivel waar de veroverende Europeanen keihard mee geconfronteerd
werden toen zij aankwamen in de ‘Nieuwe Wereld’. Want hier was een
traditie van tijd en kennis die nog preciezer en meer ontwikkeld was dan in
Europa en comleet gebaseerd op de 13. We verwijzen hier naar het kalender
en mathematische systeem van de Maya waarop alle Midden Amerikaanse
(Mexico en Midden Amerika), beschaving was gebaseerd.
Er was geen kans op een werkelijke dialoog waar het de Christelijke
priesters en hun fanatieke soldaten betrof. Leermeesters werden gedood
en bibliotheken verbrand. De wereld werd beroofd van een begrip van tijd
dat niet gebaseerd was op de ruimte verdelingen van de cirkel maar op de
lunair-galactische kracht van 13.
Natuurlijk, door de hypnotische betovering van de Gregoriaanse
kalender – de Droombetovering van de Geschiedenis – zal je geen uitleg
vinden in de Ecyclopedia Brittanica, bij kalenders van het Maya begrip van
tijd. Dat is de Maya Factor, de vergeten factor in alle menselijke zaken.
Maar, als we alleen maar in de betovering van de Gregoriaanse kalender

18 De Oproep van Pacal Votan
blijven en de Maya Factor negeren, dan zijn we echt verloren.
De Maya timingfrequentie is 13:20 en niet 12:60. Dertien verwijst
naar de 13 galactische tonen of krachten van creatie, die ook gecodeerd
zijn in de 13 manen of jaarlijkse maansomlopen. Twintig verwijst naar de
20 solaire frequenties gecodeerd als de 20 iconen of zonnezegels. Op deze
timingfrequentie werd de Tzolkin of 260-kin ‘heilige kalender’ gebaseerd.
Gecombineerd met de solaire cyclus van 365 dagen, gaf de Tzolkin
de Maya de fractale meetlat waarlangs zij kalenders en timing systemen
konden construeren, en hen de harmonische orde van het zonnestelsel
en de melkweg in het algemeen konden tonen. Binnen deze constructies
onderhielden de Maya, met uiterste precisie, hun lunaire kalenders en
eclipscycli.
Omdat de basis van de Maya kalender de 260-kin Tzolkin was, en
niet de 360º cirkel, was er geen behoefte om de maansomloop cyclus af te
stemmen op het solaire jaar door het abstracte concept van ‘maanden’.
De Maya mathematica, gebaseerd op een elegant en verfijnder punt-balk
notatiesysteem, is vigesimaal en niet decimaal – dat wil zeggen, gebaseerd
op 20-tallen in plaats van op10-tallen. Dit geeft het Maya mathematische
systeem een fractale en exponentiële flexibiliteit, die het decimale of
duodecimale (met 12-tallen) systeem, waarop de Gregoriaanse kalender
gebaseerd is, niet kent.
In plaats van maanden, wordt het Maya Solaire jaar verdeeld in
achttien perioden van 20 dagen, die vinals genoemd worden. Feitelijk waren
de 18 vinals, plus de vijf-daagse vayeb, een middel om het solaire jaar af te
stemmen op de op 13:20 gebaseerde Tzolkin.
Het bleef lang een puzzel voor westerse archeologen, die al vroeg
begrepen hoe uiterst uitgekiend en ingewikkeld de Maya kalenders en de
Maya mathematica waren. Niettemin werden deze gezien als iets afwijkends
en bizars, zondere enig nut voor de moderne wereld. Nogmaals, dit
vooroordeel moet gezien worden als een functie van de consensus realiteit
van de 12:60.
Het feit wil dat de Maya kalender het onderricht bevat
van vierdimensionale tijd, dat de moderne wetenschap ontgingen,
ondergedompeld als deze is in de ononderzochte greep van driedimensionale
Gregoriaanse tijd. De kern van de Maya lering is de toepassing van de 13:20
frequentie op de creatie en implementatie van de 13 manenkalender.
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73 galactische spins = 52 solaire-omloop spins, of verhouding 7:5
Dit voltooit de vergelijking van biomassa constante waar de basis spin tot
jaarlijkse omloop verhouding 5:7 is, en de totale cyclische verhouding 7:5 is.
De gemeenschappelijke delers van de solair-galactische timingfrequenties
zijn 73 en 52 bewogen door de kracht van de boventoon vijfde. De
doorgaande interactie van deze twee timingfrequenties onderhouden de
biomassa constante.
20. Volgens de eigenlijke vierdimensionale vigesimale mathematica, kan
de biomassa constante gesteld worden als 74 (73 = 3.13 = 13 tot de 3e
macht van 20) bewogen door de kracht van de boventoon vijfde. Dit drukt
de kracht uit in tijd van de Aardse omloopspin, waar een jaarlijkse cyclus
= 365 kin (365 =18.5 = 5 tot de 18e macht van 20), bewogen door de
boventoon vijfde, waar 73 x 5 =365.
21. Als de bewegende kracht van de biomassa constante 73, is de
chromatische boventoon vijfde in directe resonantie met de solaire
constante. Het solaire timing raster is een functie van de chromatische
vijfde bewogen door de harmonische vierde, dus de solaire constante is 20
(5x4) uitgedrukt in vierdimensionale vigesimale mathematica als 1.0.
22. De solair harmonische vierde wordt geregistreerd in de aardse omloop als
de vier solaire stations: lente equinox, zomer zonnewende, herfst equinox,
winter zonnewende, waar elk kwartaal interval is volgens de waarde van 18
(x 5) = 90 (x 4) = 360 of 72 (5), plus één chromatische = 365 = 73 (5),
de perfecte boventoon vijfde. Uitgedrukt in 7-daagse termen, 13 (x 7) =
91 x 4 = 364+1 = 73 (5).
23. De chromatische vijfde vormt de boventoon van de kracht van 13 (5+8
= 13). Dertien is de zesde (5+1) term in de logaritmische opeenvolging (1,
2, 3, 5, 8, 13). Dus het solaire timing raster van de harmonische vierde en
chromatische vijfde vormt de boventoon van de zon door de kracht van de
13. Het solaire timing raster wordt uitgedrukt als: 1.0 (20) = 4(5)<>(13)
= 260 (=13.0). Als de bron van de galactische spin verhouding,
vertegenwoordigt 260 het galactische timing raster of 260-kin resonante
frequentie code.
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15. In de biosfeer, regelt driedimensionale ruimte uitzetting door het
uitoefenen van een onontkoombare druk op de twee onderscheiden
levensprocessen: voortplanting en vermeerdering. Als maximale versnelling
van voortplanting en vermeerdering van soorten plaatsvindt, wordt een
kritiek punt bereikt; de timingfrequentie past zich aan, en een muterende
verschuiving leidt naar een nieuwe evolutionaire of geologisch tijdperk.
16. Discrete evolutionaire cycli bestuurd door timingfrequenties worden
biomuterende opeenvolgingen genoemd, tijden waarin nieuwe levensvormen
verschijnen, ontwikkelen en invloed op elkaar hebben. De biomuterende
opeenvolging is zuiver een functie van de timingfrequenties.
17. Volgens de wetten van vierdimensionale tijd, zijn de voorschriften van
evolutionaire mogelijkheden functies van de verbinding of synchronisatie
van twee timingfrequenties die een vierdimensionaal planetair tijdraster
creëren: een 260-kin cyclus en een 365-kin cyclus.
18. De interactie van deze twee cycli mondt erin uit dat ze een 5:7::7:5
relatie hebben tot elkaar en de verhouding constante van de biomassa
creëren in zijn altijd-verschuivende biohomeostase, op de volgende wijze:
260:365 = 5:7, waar de spin-tot-jaar verhouding werkt door de
gemeenschappelijke deler van de boventoon vijfde. Zoals de galactische spin
een tijdcompressie beschrijft, bewogen door de waarde van de boventoon
vijfde, wordt de verhouding ook gesteld als:
73:52 = 7:5 waar 365 = 73 (x5) en 260 = 52 (x5).
De jaarlijkse omloop kan ook uitgedrukt worden als de lunaire waarde
van 52 (x7)+1, waar vier sets van 7 (4x = 28) 13 maal worden bewogen
(28x13=364)+1=73(5).
19. De twee fractale relaties met verhouding 5:7::7:5 bepalen de basis
omloop chromatische van Aarde tot Zon als 73 (5) – 73 chromatischen tot
één omloop spin. Bewogen door de 52 chromatischen van de galactische
spin, creëren de 73 omloop chromatischen een basis solaire-galactische
cyclus van 52 jaarlijkse omlopen. De resulterende fractale vergelijking is:
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Deel I
Kritiek
Beschrijving en de Aard van het Probleem
1.In alle moderne gedachten en beschaving is er één dominant, alomvattend
en steeds groter wordend probleem: de vervreemding van de mensheid van
de natuur. Niet in staat dit probleem op te lossen, noch in staat er over na
te denken, op enig andere manier dan door middel waarvan dit probleem
ontstond, d.i. door de moderne wetenschap en technologie, hierdoor
vermindert iedere dag de hoop op een positieve planetaire toekomst.
2.Generaties lang geconditioneerd door een zelfbekrachtigende taal die
een niet ter discussie staand wereldstandpunt van ruimte en materie
postuleert, zelfs de gedachte dat het probleem van de vervreemding van de
mensheid van de natuur serieus benaderd zou kunnen worden door enige
andere methode dan die van de moderne techno-wetenschappelijke, wordt
of belachelijk gemaakt of gezien als een dreiging. In dit opzicht vormt de
onzichtbare hiërarchie van wetenschap een priesterschap wiens drijvende
belang in toenemende mate vast komt zitten in de bescherming en promotie
van zijn eigen systeem, en dus meer en meer begint te lijken op de antieke
priesterschappen van het verleden wiens bestaan een blokkade werd voor
de waarheid.
3. De kern van het probleem van moderne wetenschap en het dilemma
van een sociale orde die totaal vervreemd is van de natuurlijke orde, is
zijn exclusieve basis in het onderzoeken van ruimte en materie, en het
concurrerende en consequente standpunt dat tijd een functie van ruimte
is; en dat terwijl ruimte een beschrijving van materie van de derde dimensie
is, en tijd van een ‘mindere’ dimensie is, de vierde.
Zelfs in die gebieden van experimenteel onderzoek, die spreken
over een tijd-ruimte continuüm, is er geen helder overeengekomen begrip
van de natuur van tijd, noch is er een beschrijving van tijd los van de
termen, theorieën en mathematica van ruimte die van de derde dimensie
is. Dit is zelfs van toepassing op de meest discontinue en non-Euclidische

20 De Oproep van Pacal Votan

Vernadsky’s Biomassa Constante-Een Vergelijking in Tijd

109

geometrieën, bijv. Riemann, chaos theorie enz., die desalniettemin allemaal
beschrijvingen zijn verkregen door overwegingen van ruimte.

8. “De evolutie van verschillende levensvormen doorheen de geologische
tijd vermeerdert de biogenetische migratie van elementen in de biosfeer.”

4. De verwarring met betrekking tot tijd en de vierde dimensie komt aan de
ene kant door,, het onadequate gebruik van maten en instrumentaria, die
ontworpen zijn om ruimte en materie te beschrijven, en om tijd en de vierde
dimensie te definiëren; en aan de andere kant, is deze verwarring het gevolg
van de zichzelf bekrachtigende taal van driedimensionale ruimte wetenschap
die, beperkt door zijn eigen ononderzochte mentale en beperkende culturele
standaards, zeer geremd wordt in zijn mogelijkheid de juiste vragen te
stellen of om het thema van tijd en de vierde dimensie te benaderen op
een oorspronkelijke nieuwe manier. De notie dat tijd en de vierde dimensie
hun eigen intrinsieke kwaliteiten, mathematica en epistemologie zouden
kunnen bezitten, los van de wetenschap en mathematica van ruimte, is
volledig onaanvaardbaar voor de moderne wetenschap. In feite zou zo’n
erkenning het einde van wetenschap betekenen zoals we die nu kennen.

9. “De evolutie van soorten, in de neiging naar het creëren van nieuwe
levensvormen, moet altijd bewegen in de richting van toenemende
biogenetische migratie van stromen in de biosfeer.”

5.Een andere factor die het begrijpen van moderne wetenschap beperkt is
zijn neiging naar entropische voorzichtigheid van onderzoek, wat resulteert
in zelfs nog abstractere en diepzinnigere microvelden, elk met zijn eigen
taal en terminologie.
Vanuit deze factor rijzen de twee volgende consequenties op.
De eerste is een toenemend gebrek aan kruis-communicatie die, zonder enig
uitvoerig systematisch ordenend principe, een overweldigende stroom van
informatie creëert, waarvan het nut evenredig afneemt met de kwantiteit
en het gebrek aan totaal begrip.
De tweede is de ongebreidelde vermeerdering van technologieën
en technologische ‘uitvindingen,’ die, voortkomen uit een diversiteit
van entropische discrete velden, en zonder andere beveiliging dan de
ultieme effecten van hun toepassing, in toenemende mate de menselijke
mogelijkheid vermindert om de vele effecten te weerstaan, terwijl het de
omgeving beïnvloed op manieren die steeds onvoorspelbaarder en potentieel
catastrofaal worden.
Samengevat, de resultaten van toegepaste driedimensionale
ruimtewetenschap creëren problemen van zowel mentale als materiële aard
die, aangezien ze begrijpbare communicatie en verantwoordelijkheid voor
effecten missen, niets meer zijn dan een morele en ethische ramp. Dit is

10. De richting van de evolutie processen moet verder gaan in de richting
van toenemend bewustzijn en denken, en van levensvormen die steeds
meer invloed op hun omgeving hebben.
11. De vraag: “Hoe kunnen processen die zuiver fysiek lijken beïnvloed
worden door bewustzijn?” gesteld door Vernadsky als conclusie op Biosfeer,
wordt beantwoord: “Het juiste begrip van tijd toont hoe, wat zuiver fysieke
processen lijken, beïnvloed kunnen worden door bewustzijn, want tijd als
de vier dimensionale set van wetten die de evolutie besturen is een functie
van geest; en neemt hierdoor toe, in biogenetische migratie en terwijl hij
geochemische processen vergezelt naar grotere diversiteit en mogelijkheden
van gedachten en geest die een milieu-geologische impact hebben. Deze
evolutie beweging naar een zelfreflecterende geest duidt op de transitie van
de biosfeer naar de noösfeer. De noösfeer, de planetaire mentale omhulling,
is een gevolg van het begrijpen van de wetten van tijd.”
12. Wetten van tijd, of solair-galactisch geregelde timingfrequenties,
besturen de biomassa en zijn rol in de evolutie van de biosfeer naar de
noösfeer.
13. Als de biomassa constant is voor alle geologische tijden, dan is er een
biohomeostase die geregeld wordt door de timingfrequenties van aardse
evolutie, en die mathematisch geformuleerd en toegepast kan worden.
14. De sleutel om de werking van de biosfeer te begrijpen ligt in het bepalen
van de exacte waarde van de biomassa constante waardoor biohomeostase
wordt behouden, en toch in staat blijft tot zeer grote toename in niveaus
van biogenetische diversiteit en opnieuw rangschikken van genetische
vormen, die desalniettemin verder gaan naar een grotere mentale synthese
en milieu impact.
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Als eerbetoon aan de grote pionier Vladimir Vernadsky, toon ik nu
de conclusie voor de twee onopgeloste punten van zijn onderzoek door
een toepassing van de wetten en geometrieën van vierdimensionale tijd.
Door gebrek aan zulke accurate kennis van het unieke bestaan van deze
wetten en geometrieën, zal elke visie van de Aarde als een geheelsysteem
incompleet zijn.
De vooronderstellingen van de Vernadsky biosferische vergelijking
zijn als volgt:
1. De biosfeer is de dynamische omhulling van planeet Aarde voor de
transformatie van kosmische energie (solaire, galactische straling).
2. Het effect van de biosferische energietransformaties mondt uit in een
complex van doorgaande geochemische transformaties.
3. De samenstelling van de biosfeer is zowel van inerte als levende materie.
De relatie tussen het inerte en levende vormt op zijn beurt het rijk van
geochemie.
4. Doorheen alle geologische tijden zijn de effecten van levende materie
op zijn omgeving niet veranderd, zodat de chemische samenstelling van de
korst en van de levende materie momenteel hetzelfde zijn als deze altijd
geweest is.
5. De levende materie van de biosfeer is een enkelvoudig lichaam, bestuurd
door een gemeenschappelijke genetische code.
6. Het enkelvoudige lichaam van de biomassa is een constante: “De totale
massa van levende materie is nooit veel anders geweest dan zijn huidige
waarde.”
7. Evolutionaire opeenvolgingen zijn zeer verschillend voor verschillende
soorten, oceanen en land, maar de som van evolutionaire interacties kan
beschouwd worden als functies van de biogenetische migratie van atomen
in het verschuivende geochemische geven-en-nemen van het inerte en
levende lichaam.
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vooral zo omdat, ondanks de duidelijke schadelijke effecten van moderne
techno-wetenschap, de beschaving toch doorgaat met deze methoden alsof
er geen andere manier is.
6. De wetenschap – de intelligente mogelijkheid om te weten, definiëren,
meten en communiceren – is een evolutionair fenomeen waarvan de
standaard verandert en varieert overeenkomstig de omstandigheden en
thema’s die verschillende fases in de ontwikkeling van intelligentie bezien.
Ondanks de algemene en onvermijdelijke neiging van moderne wetenschap
naar entropische voorzichtigheid, heeft een tegenwicht naar een
geheelsysteem benadering of methodologie hier en daar zijn aanwezigheid
laten voelen. Deze geheelsysteem benadering, meer geworteld in de
biologische dan de fysieke wetenschap en steeds meer neigend naar een
verdere overweging van de planeet als een enkelvoudig eenheids organisme
of ecosysteem, is de enige leefbare context waarin een nieuwe beschrijving
van tijd gezien vanuit zijn eigen dimensie ondernomen kan worden.
7. Zo’n werkelijk begrip van een geheelsysteem zal uiteindelijk niet alleen
een accurate beschrijving van de principes van tijd gezien vanuit zijn eigen
dimensie geven, maar zal voorzien in de basis van het vestigen van een
post-wetenschappelijk perspectief en methode waardoor de problemen van
de menselijke vervreemding van de natuur eindelijk met succes opgelost
kunnen worden.
Dit grote en nobele doel bereiken houdt in dat een correct begrip van tijd
en de vierde dimensie ook een nieuwe en radicaal vernieuwende basis voor
het opnieuw ordenen van de menselijke samenleving geeft. Hierin – het
werkelijke begrip van tijd gezien vanuit zijn eigen dimensie – zal uiteindelijk
een logische en begrijpelijke post-wetenschappelijke revolutie gelanceerd
worden, zo krachtig en zelfs verder-reikend in zijn herformulering van
menselijke gedachten en gevoelens dan de wetenschappelijke revolutie van
de 17e eeuw. Meer dan enkel tegengif, zullen de principes van tijd gezien
vanuit hun eigen dimensie, een positieve basis geven. Niet alleen voor de
reorganisatie van de menselijke samenleving, maar ook voor de verbetering
van het planetaire ecosysteem.
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Nawoord

Het moderne techno-wetenschappelijk systeem - de wetenschap van
driedimensionale ruimte, hoewel deze het gehele planetaire ecosysteem
beïnvloedt, en wereldwijd geaccepteerd is als de norm, is door zijn
oorsprong feitelijk een mentale glans met strikt Euroamerikaans culturele
wortels. Een mentale glans is een consensus realiteit, gevestigd als een set
sociaal-mentale normen. In zijn officiële acceptatie als de standaard van
een kennissysteem, vervangt de moderne techno-wetenschap alle andere
menselijke waarde systemen, zoals bijv. kunst, Chinese geneeskunst enz.
Met andere woorden, moderne techno-wetenschap vertegenwoordigt een
onvruchtbare, dictatoriale, monosystematische, monoculturele, planetaire
mentale glans, werkzaam ten koste van andere culturele waardesystemen.
Een monoculturele, planetaire, mentale glans is een inherente
tegenstelling in terminologie die of eindigt met de vernietiging van alles dat
hij tegenkomt – inclusief zichzelf – of, door ongeschiktheid voor verdere
ontwikkeling, als antwoord een uitvoerig corrigerend systeem oproept. Zo’n
uitvoerig corrigerend systeem is de planetaire geheelsysteem benadering,
die noodzakelijkerwijze polycultureel en polysystematisch is, en volledig
gebaseerd is op en de vierde dimensie – tijd.
In de planetaire geheelsysteem benadering die ik nastreef sinds
1966, heb ik met drie vooronderstellingen gewerkt:

Vernadsky’s Biomassa Constante –
Een Vergelijking in Tijd

a)de psychofysische
b)de universeel esthetische, en
c)die van de Maya.
Alle drie, hoewel schijnbaar afgescheiden van elkaar, zijn verenigd door
een vierde vooronderstelling, die van,
d)de planetaire geheelsystemen.
Afzonderlijk en gezamenlijk hebben deze vooronderstellingen me constant
voorzien van een kritisch perspectief op de heersende monoculturele
mentale glans, terwijl ze me tegelijkertijd meer aanwijzingen gaven
betreffende het begrip van tijd vanuit zijn eigen dimensie. Hoewel mijn
vooronderstellingen en methodes aan het begin verrassend of zelfs bizar
leken, hebben ze mij uiteindelijk geleid naar universeel begrip waardoor

107

Geen enkel geheelsysteem denken over de materie van de biosfeer was zo
allesomvattend als die van Vladimir Vernadsky (1863-1944). Niet alleen
was zijn denken allesomvattend, maar het was feilloos wetenschappelijk,
elegant eenvoudig en synthetiserend. Hoewel uitgegeven in 1926, geeft
Vernadsky’s Biosfeer een beschrijving van het planetaire geheelsysteem dat
logisch zo consistent en verreikend is in zijn voortvloeisels dat deze zich
bevindt onder de grootste bijdragen aan menselijke kennis.
In zijn kern, kan Vernadsky’s beschrijving van de biosfeer gesteld
worden als een zaak van een paar logische vooronderstellingen. De
onontkoombare conclusie van deze logische vooronderstellingen die de
biosferische beschrijft van de op hand zijnde transitie van de biosfeer naar
de noösfeer wijst op de komst van wat Vernadsky de psychozoïsche tijd
noemt.
Aan het einde van zijn levenslange studie van de geochemische
dynamiek van de biosfeer, mist Vernadsky’s beschrijving van de biosfeer als
functie van een set wetenschappelijke wetten twee punten:
1/ een gemis aan de juiste geometrie van tijd waardoor we de besturing
van de wetten van de biosfeer kunnen begrijpen met betrekking tot de
evolutionaire mutaties, inclusief de transitie naar de noösfeer, en
2/ door het gebrek aan deze geometrieën van tijd, bleven de juiste condities
en resultaten van de transitie van de biosfeer naar de noösfeer ook vaag.
Zoals ik in dit boek heb aangegeven, zijn de wetten en de
mathematica van de geometrie van tijd die de evolutionaire fases van het
geheel planeetsysteem besturen zuiver vierdimensionaal van aard en als
zodanig helemaal afzijdig van de mathematica en geometrieën van ruimte
of de derde dimensie. Gevestigd door de Maya als de mathematica van
solaire-galactische timingfrequenties, kunnen we de geometrie van tijd als
de vierde dimensie nu pas, als resultaat van deze verhandeling, begrijpen
in een geheel planeetsysteem referentiekader. Als resultaat hebben we
een directe toepassing van deze vierdimensionale kennis op de huidige
geologische gelegenheid, de biosfeer-noösfeer transitie.
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vijfde, zal het levende lichaam van de biosfeer zichzelf corrigeren. Diep begrip
en beoefening van de boventoon vijfde samen met de chronomantische
wetenschap van de pulsars zal leiden tot een uitschakelen van ziekte en de
creatie van een spectaculair niveau van creatieve orde in de rangen van
menselijke samenleving geregenereerd als de tijd daar is.
De transitie van de biosfeer naar de noösfeer, en het vestigen van
de 13:20 timingfrequentie onder alle mensen werd geïnitieerd door de
optie van vrije wil die we kennen als de 144 dagen van de Harmonische
Convergentie. Dit verwijst naar de eerste 144 dagen van de harmonische
spin die begon op Rode Magnetische Draak, kin 1, Gregoriaanse datum, 5
maart 1993, en eindigde op kin 144 Geel Magnetisch Zaad, 26 juli 1993.
De mogelijkheid geleverd aan groeiende aantallen mensen die bewust deze
144 dagen volgden, kin na kin, en die zijn hoogtepunt bereikte in het begin
van de volgende 13-manen solaire cyclus, is zonder weerga. De bewust
geactiveerde 144 dagen van de Harmonische Convergentie vormde de
creatie van een galactisch vrije zone in tijd. Het bereiken van de vervanging
van de Gregoriaanse kalender door de Kalender van de 13 Manen door
deze 144 dagen te voltooien zou de Aarde inwijden als een galactische
entiteit wiens noösfeer nu gegarandeerd kan opbloeien. Als de nieuwe tijd
op Aarde gekomen is, zal de nieuwe genesis in volle bloei zijn. De evolutie
van de mensheid zal verzekerd zijn. Planeet Aarde zal volwassen geworden
zijn.
De Vijf Tijdcellen/ Kasteel Actie Bevelen:
Rode Tijdcel Eén, Inbreng:
		
Informeer draaien, initieer zaad geboorte
Witte Tijdcel Twee, Opslag:
		
Herinner oversteek, verfijn krijger dood
Blauwe Tijdcel Drie, Verwerking:
		
Formuleer verbranden, transformeer ster magie
Gele Tijdcel Vier, Uitbreng:
		
Druk geven uit, rijp zon inlichtingen
Groene Tijdcel Vijf, Matrix:
		
Zelfreguleer betovering, synchroniseer menselijke vrije wil
Klatu Barada Nikto -De Galactische Federatie Komt in Vrede!
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ik de basis kon formuleren voor een uitdrukking en accurate uiteenzetting
van tijd, gezien vanuit zijn eigen dimensie. Deze vooronderstellingen en
hun interrelaties worden als volgt samengevat:

De Psychofysische Vooronderstelling
Alles wat we ervaren en weten is feitelijk mentaal van aard. Waar we
naar verwijzen als het fysieke – wat driedimensionale wetenschap meet
en onderzoekt – is onafscheidelijk van wat we ervan denken. In feite is
de wereld uiteindelijk enkel wat we voelen en weten als zintuiglijke
ervaring, en zintuiglijke ervaring zelf wordt uiteindelijk bepaald door en is
onafscheidelijk van mentale staten en houdingen. Het feit dat een machine
draait, is het gevolg van het feit dat hij de activator is van een bepaalde
reeks mentale houdingen en projecties.
De meest diepe ervaarbare uitdrukking van de psychofysische
vooronderstelling wordt aangereikt door de Boeddhistische
meditatietechnieken, shamatha (geest kalmerend) en vipassana (mentaal
inzicht).
Onnodig te zeggen dat de heersende stroming van moderne technowetenschap deze technieken en deze vooronderstelling verbant naar het
subjectieve grensgebied van het paranormale. Maar alles is subjectief en
relatief, inclusief – en op veel manieren vooral – de moderne wetenschap.
Wat werkelijk subjectief en irrationeel is, is de ononderzochte geest.
Het probleem van vervreemding van de natuur resulteert van en
wordt bekrachtigd door de neiging om categorisch zonder te begrijpen, aan te
nemen, dat alle gedachten, theorieën, concepten enzovoorts, niets meer zijn
dan mentale constructies zonder eigen intrinsieke realiteit, onafscheidelijk
van onbewust gehouden emotionele staten en ononderzochte culturele
houdingen. Om deze ongelukkige mentale conditie aan te duiden worden
nu precies de hygiënische technieken van gewaarzijn gedefinieerd en
beoefend om onmiddellijk, helder en direct de psychofysieke natuur van
realiteit te tonen.

De Universeel Esthetische Vooronderstelling
De impuls naar kunst is een universeel intelligentie kenmerk; intelligentie
bestaat als een eigenschap van de natuur en is niet slechts een
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menselijke eigenschap. De hele natuurlijke orde vertoont dus esthetische
karakteristieken, en de meest blijvende menselijke waarde van allemaal is
de neiging naar artistieke uitdrukking.
Artistieke uitdrukking is intrinsiek aan menselijke intelligentie
en wordt van nature opgebouwd vanuit de zintuiglijke verhoudingen die
onze ervaring van realiteit definiëren en bepalen. Onze realiteit is de totale
constructie van mogelijke permutaties van zintuiglijke verhoudingen.
Daar alle zintuiglijke ervaring intrinsiek esthetisch is, en alle mensen
feitelijk dezelfde DNA codering en opslag van zintuiglijke verhoudingen
bezitten, is er een gemeenschappelijke neiging naar universaliteit van vorm
en symbool in alle menselijke culturen.
Er is potentieel een esthetische reeks vormen en ervaringen voor
elk van de vijf zintuigen (aanraken, proeven, ruiken, horen en zien), terwijl
het zesde zintuig – de geest – (potentieel) het samenvoegende zintuig is.
Het esthetisch werktuig van de geest is getal, begrepen als de harmonische
mogelijkheid van verhoudingen of proporties, om zich te formuleren in
abstracte constructies die niettemin overeenkomen met subliminale of
onbewuste niveaus van de verscheidenheid van zintuiglijke ervaring.
De basis van de geest is vierdimensionaal, en de vierde dimensie
wordt georganiseerd door een zuiver, mathematische orde bekend als de
radiale matrix. Zeggen dat het esthetische werktuig van de geest getal is,
betekent eenvoudigweg dat het geheel getallensysteem van verhoudingen
en proporties, die de vierde dimensie besturen, de geest regeren. Geheel
getal verhoudingen en proporties zijn intrinsiek esthetisch. Binnenin de
geest geven deze aangeboren esthetische verhoudingen en proporties vorm
aan de subliminale en onbewuste niveaus van onze zintuiglijke ervaring.
Op zijn beurt, gebruikt de menselijke expressieve aandrang deze
verhoudingen in de oneindige variëteit van artistieke vormen en media.
De cumulatieve impact van verschillende artistieke vormen
en de voortdurende mogelijkheid om deze vormen te hergroeperen en
te vernieuwen, vormt de onderliggende basis van wat bekend is als de
geschiedenis van de menselijke cultuur. Het probleem van vervreemding
van de natuur is in feite, de neiging om de mogelijkheid voor menselijk
ervaren in te delen in kunstmatige, reeds bestaande categorieën, die de
voortgaande evolutionaire realiteit van zintuiglijke interactie met de natuur
ontkent. De bevrijding van de menselijke geest uit de lagen van kunstmatige
conceptenm, die nu de mensheid belasten in rigoureus bepaalde feedback

Formule van de Boventoon Vijfde:Transitie naar de Noösfeer
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Zolang jij je herinnert dat de opeenvolging van de boventoon vijfden altijd
gecodeerd wordt volgens de Poort Familie, die altijd de eerste dag codeert van
de eerste van de 13 manen, dan kan je het patroon van de boventoon vijfden
oppikken en volgen. Als, door het beoefenen van universele gelijkheid van
gewaarzijn, je de chromatische opeenvolging van de boventoon vijfde volgt
zowel in jezelf, een lichamelijk centrum per dag kin, en door het lichaam dat
beweegt op de hele kin opeenvolging van de galactische spin, wordt dit het
genereren van de biopsychische chromatische genoemd. Het resultaat van
het beoefenen van de biopsychische chromatische leidt tot telepathische
resonantie van het lichaam met zichzelf, met andere leden van de biosfeer,
met de Aarde, en met de psi bank registraties van de chronosfeer.
Omdat de beweging van de boventoon chromatische van de wortel
naar de kruin loopt, van de Zuid naar de Noord polaire zones van de
planeet, weeft de boventoon chromatische het menselijk en planeet holon
samen en verbindt twee verschillende Chromatische Clan opeenvolgingen
en verzekert daarmee continue beweging in tijd. De beweging van de
boventoon vijfde chromatische wordt ook gevolgd op het wavespell als de
vijf paren boventoon pulsars.
Door het principe van de chromatische boventoon vijfde, 73 per
solaire omloop van planeet systeem Aarde te laten zien en te demonstreren,
dat in coördinatie met alle andere cyclische strata van tijd is – harmonischen,
wavespells, kastelen, spins, 13 manen en de grotere cycli met inbegrip van
en voorbijgaand aan de 52-jaren fractaal, brengt het menselijk organisme
in bewuste wederkerigheid met zichzelf en de andere elementen van de
ecosfeer de manifestatie van de noösfeer met zich mee. Als de beweging in
tijd van het ontwikkelde noösferisch planeetsysteem, vestigt de chronosfeer
de volledige reeks van biopsychisch potentieel voor de mens die beweegt
naar volledige exploratie van de vierde dimensie.
Deze evolutionaire beweging is zowel een natuurlijk gebeuren
als een resultaat van menselijke vrije wil. Het is een natuurlijk gebeuren
omdat de Aarde reeds beweegt door zijn progressie van boventoon vijfden,
en zijn natuurlijke timingfrequentie van 13:20 reeds gevestigd is, wat de
aangeboren gezondheid van feitelijk alle soorten in de biosfeer behalve de
mens verklaart. Toch beïnvloedt de mens, die gezondheid en toepasselijke
timing levenskracht ontbeert, de gezondheid van alle andere soorten. Als de
mens opnieuw zijn gezondheid verkrijgt door zelfregulatie volgens de juiste
timingfrequenties en de majestueuze regelmatigheid van de boventoon
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mens zijn/haar planetaire kin identificatie geeft door geboortedag (kin).
Als de mens eenmaal draait in de correcte timingfrequentie – 13:20- kan
een nieuwe definitie van de ideale mens opkomen: een zelf-regulerende
biopsychische chronosfeer, de autonome mens die bewust draait in tijd met
de chronosfeer.
Door de opeenvolgingen van de boventoon vijfdes, is de eerste kin
van het solaire jaar altijd een Poort Familie vier-punt kin, terwijl de groene
dag – de dag buiten tijd- altijd een Signaal Familie drie-punt kin is. Deze
opeenvolging van 73 boventoon vijfdes weeft de 13 perfecte manen van 28
dagen, de driedimensionale tijdplaat aan de vierdimensionale plaat van de
260-kin galactische spin. De relatie van 73 boventoon chromatische per
solaire omloop tot de 52 weken (plus één kin) van de 13-manen kalender
is de inverse van de relatie van 73 galactische spin tot de perfecte solairgalactische cyclus van 52 jaar. De formule voor de boventoon vijfde wordt
uitgedrukt op de volgende manier:
52 vijfden
= 260 kin			
73 vijfden
= 52 weken (+1kin)		
52 solaire omlopen= 73 galactische spins		
		
Verhouding 5:7::7:5

= 1 Galactische Spin
= 1 Solaire Omloop
= 1 Solaire-Galactische cyclus

Terwijl de 52 weken, in bundels van vier, de 13 manen creëren, geeft
het set van 73 boventoon vijfden het tempo aan en bestuurt de omloop
van de planeet rond de zon. Als de basis van de ervaring van synchrone
vereniging, draaiend in tijd met de boventoon vijfde die universele
transcensie laat oprijzen, moet het set van boventoon vijfdes op de volgende
manier begrepen worden:
18 sets van vier vijfden elk (20 kin) = 72 vijfden
72 vijfden = 360 kin, één planetaire omloop min één vijfde
72 = (½ 144, fractaal van drie-naar-vierdimensionale transmutatie naar licht)
360 kin = 72x5 (18x20) = één Tun = één solaire-aardse synchronische registratie
460 kin/ één Tun + 4 kin (één Harmonische) = 364 kin = 91 (x4) Harmonischen = 364
Kin = 13 Manen (x28) = 52 (x7) weken =
360 + (4+1 (groene dag) = 365 = 72 vijfden plus één (de perfecte vijfde) = 73 vijfden
73 vijfden = één solaire omloop van Tijdschip Aarde.
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lussen, kan enkel uitlopen in een overvloed van artistieke vormen en stijlen
die het begrip van de huidige verbeeldende mogelijkheden weerstaat.

De Vooronderstelling van de Maya
Historisch en cultureel vertegenwoordigen de oude Maya van
Midden-Amerika het bereiken van een beschaving die totaal afgezonderd
is van de beschavingen van Eurazië en Afrika, met inbegrip van de
Egyptische, Mesopotamische, Indische, Chinese en Grieks-RomeinsEuropese, die uiteindelijk allemaal in meer of mindere mate impact hadden
op, en beïnvloed werden door elkaar.
Terwijl de Euraziatische beschavingen allemaal met een decimaal
(tellen met 10), getallenstelsel en een tijdverhouding gebaseerd op 12
werkten, werkten de Maya met een vigesimaal (tellen met 20) getallenstelsel
en een tijdverhouding gebaseerd op 13.
Uitgedrukt door een gestroomlijnd, holografisch notatiesysteem
van drie symbolen - punt voor eenheden; balk voor vijftallen; nul voor
basis twintig positie - dat in staat is oneindige ordes te beschrijven, bezaten
de Maya een mathematisch complex van kalenders en kalendersystemen
buitenom alle proporties, tenminste volgens de heersende EuroAmerikaanse hypothese dat kalenders ontwikkeld werden om vroege
agrarische gemeenschappen te helpen in het bepalen van groeicycli.
Positionele mathematica is gebaseerd op de nul. De beschaving van
de Oude Wereld ontwikkelde een nul en een decimale, op tien-gebaseerde,
mathematica wat betekent dat het positionele systeem voortgaat in
machten van tien, bijv. 10, 100, 1000, 10.000 enz. De beschaving van de
Maya ontwikkelde de nul en een vigesimaal systeem, op 20-gebaseerd, wat
betekent dat dit positionele systeem voorgaat in machten van 20, bijv. 20,
400, 8000, 160.000, 3.200.000. Zoals je onmiddellijk kan zien, heeft de
op 20-gebaseerde positionele mathematica een vermeerderde exponentiële
kracht, heel verschillend van de op de 10-gebaseerde positionele
mathematica.
Echter, daar de Euro-Amerikaanse mentale glans afgeleid is van en
systematisch geworteld is in een decimaal (10) en duodecimaal (12) getal
en tijd basis, zijn ook zijn percepties (onbewust) vervormd volgens deze
mentaal vormende getallen verhoudingen. Elke evaluatie gemaakt van de
Maya 20-basis mathematica en 13-basis kalendrische systemen volgens
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ononderzochte Euro-Amerikaanse vooronderstellingen zal dus ver van de
werkelijkheid afstaan.
Volgens zijn eigen regels, vertegenwoordigt de Maya kalender
mathematica een ongeëvenaard niveau van harmonische mentale
perfectionering voor deze planeet. Dit is de essentie waar ik naar verwijs
als de ‘Maya Factor’ (1987) , en die, rekening gevend van zijn mogelijkheid
voor harmonische synchronisatie van planetaire en stellaire cycli, verder
een galactische oorsprong of basis voor dit systeem vooronderstelt. De aard
en implicaties om deze volledig over het hoofd geziene factor op dit moment
in tijd te negeren, draagt mede bij aan de menselijke vervreemding van de
natuur.

De Planetaire Geheel Systeem Vooronderstelling
De totaliteit van de menselijke ervaring kan niet afgescheiden worden van
zijn plaats in het planetaire geheelsysteem, die de omgeving vormt voor de
ontwikkeling van de menselijke intelligentie. De stadia van ontwikkeling
van de menselijke intelligentie verwijzen ook naar een geheelsysteem
evolutie die niet afgescheiden kan worden van het bio-geologische geheel
waarvan het deel uitmaakt. De bijdrage en effecten van de menselijke
intelligentie moet correct geplaatst worden in de overkoepelende structuur
en ontwikkeling van het hele planeetsysteem, zodat een juiste evaluatie
gemaakt kan worden. Zonder zo’n doel – d.i. een eerlijk een logisch
geheelsystemen evaluatie – kan geen echte vooruitgang gemaakt worden
naar het overstijgen van het essentiële probleem dat nu de mensheid verwart
en de planetaire omgeving omlaag haalt: de menselijke vervreemding van
de natuur.
Door een zuiver begrip van tijd weg te laten, en cultureel gebonden
te zijn aan een specifieke traditie – de Euro-Amerikaanse - kan de
driedimensionale wetenschap, mathematica en technologie van ruimte niet
langer bijdragen aan een wezenlijk begrip van dit probleem, en daarom kan
deze ook niet bijdragen tot enige vorm van lange termijn oplossing. Enkel
gezien vanuit het perspectief van een planetair geheelsysteem benadering
kan tijd beginnen op zijn eigen voorwaarden bepaald te worden, en dus
eindelijk het kritieke ingrediënt bijdragen dat nu ontbreekt in het algemeen
mentale niveau van de mensheid. Zo’n geheelsysteem definitie van tijd en
de vierde dimensie zal niet alleen bijdragen aan de menselijke kennis maar
ook aan de evolutie van de soort als geheel.
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levende sublichaam (CO2), geomantie tussen mens en Aarde (SO2), en
chronomantie tussen mens en tijd (SO2-CO2 fusie). Als de mens op deze
manier en in overeenstemming met de boventoon vijfde werkt, wordt de
mens in tijd zijn eigen uitdrukking van gezondheid.
De chromatische boventoon vijfde is het al-omvattende bindende
principe dat de transitie van de biosfeer naar de noösfeer met zich
meebrengt, de fusie van de SO2 en CO2 cycli, en de mens in volledige
resonantie met het planeet holon. De chromatische boventoon vijfde is
afgestemd op het biopsychische resonantieveld (Vijf Aardefamilies, de vijf
horizontale banden van de planeet holongolf), gepulseerd volgens de kracht
van de vijf-eenheden tellende chromatische code, of boventoon vijfde. De
boventoon vijfde beweegt op de volgende manier: vier punten-balk-één
punt-twee punten-drie punten. Als één boventoon vijfde voltooid wordt
door de drie-punten frequentie, begint een nieuwe chromatische weer op
de vier punten.
Deze formule van de boventoon vijfde kan gelijktijdig in kaart
gebracht worden op het planeet en het menselijk holon respectievelijk
als de beweging die begint bij de Zuidelijke Polaire zone (planeet), wortel
centrum (mens); en dan naar de Noordelijke Polaire zone (planeet) springt,
kruin centrum (mens); dan naar beneden beweegt naar de Noordelijke
continentale zone (planeet), menselijk keel centrum; naar de Kern-Evenaar
zone (planeet), hart centrum (mens); en zichzelf voltooit in de Zuidelijke
Oceaan zone
planeet), zonnevlecht (mens). Het proces herhaalt zich dan met de volgende
vier-punten frequentie.
In termen van de vijf Aardefamilies (de biopsychische golf van het
planeet holon), gaat de code van de boventoon vijfde op de volgende manier:
Poort Familie (vier punten), Polaire Familie (balk), Kardinale Familie (één
punt), Kern Familie (twee punten) en Signaal Familie (drie punten). Dit
programma in tijd codeert de opeenvolging van de 365 kin van de solaire
omloop van de Aarde in een reeks van 73 perfecte vijfdes of vijf kin of vijf
dagen ieder (73x5=365). Gepulseerd door de 13 tonen in zijn draaiende
opeenvolgingen van elk 20 wavespells, zet het bewegende boventoon
vijfde patroon het planeet holon in beweging, creëert de chronosfeer en
genereert de psi bank. Bewogen door de boventoon vijfde in de draaiende
pulsaties van de galactische spin, is de biopsychische golf verantwoordelijk
voor de galactische signaturen die elke dag (kin) inprenten en die elk
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vijfde ondergaan de biosferische polariteiten van de SO2 en CO2 moleculaire
frequenties een resonante fusie. De samensmelting van de boventoon vijfde
SO2-CO2 genereert een derde non-molecualire term of agent, de noösfeer.
De hoofdeigenschap van de noösfeer is transductief waarnemingsvermogen.
In transductief waarnemingsvermogen worden radiale, multidimensionale
transformaties van energie en informatie op een bewust geheelsysteem
niveau de zelfregulerende norm. Het transductieve waarnemingsvermogen
van de noösfeer maakt kanalen van direct weten en communicatie mogelijk
van binnen uit het werkende mechanisme van de noösfeer, de chronosfeer
van de planeet. Wat naar buiten komt in de dagelijkse spin van de planeet
chronosfeer print de psi bank in gehele fractale opeenvolgingen in. Als
resonante collectieve geheugen opslag faciliteit, laat de psi bank opgeslagen
geheel fractale opeenvolgingen gaan naar de chronosfeer van de individuele
en/of collectieve mens.
Als het dagelijks werkend mechanisme van de noösfeer is de
chronosfeer de beweging in tijd van de drie velden van het planeet holon: het
gravitatie (Vier Wortel Rassen), het elektromagnetische (De Vier Clans) en
het biopsychische (De Vijf Aardefamilies). De drie velden van het planeet
holon worden wederzijds samengehouden door de icosaëdrale matrix van
het holon zelf. De icosaëdrale matrix wordt in toongolf opeenvolgingen
van elk 13 kin gepulseerd, en vestigt het planeet holon aan de solairegalactische verhoudingen van de galactische spin. De interactie van de
drie velden met de icosaëdrale golf gepulseerd door de reeksen van 13-kin
wavespells genereert de psi bank, de resonante informatie ‘opslag faciliteit’
van de chronosfeer.
In het planeet holon, en draaiend in tijd met de planeet chronosfeer,
is het menselijk holon en zijn individuele chronosfeer. Het 20-tallig menselijk
holon wordt gedigitaliseerd door de kracht van de boventoon vijfde aan de
icosaëdrale golf van het planeet holon. Het uitwisselingskanaal tussen het
planeet holon en het menselijk holon is de menselijke chronosfeer.
Afgestemd op de chronosfeer van de planeet, is de menselijke
chronosfeer de registratie van het menselijk holon dat is afgestemd op het
lichaam. De samenstelling van het lichaam dat is afgestemd op het holon,
en het holon dat in zijn eigen chronosfeer draait, vat in het individuele
menselijk holon de zelfregulerende noösferische fractaal van de planeet in
het planeet holon samen. Op deze manier kan telepathie gevestigd worden
tussen mens en mens, en tussen mensen en andere elementen van het
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De planetaire geheelsysteem benadering kan bepaald worden
volgens de bijdragen van verschillende denkers en wetenschappers in
de loop van de 20e eeuw, zoals: de Zuid Afrikaanse staatsman Jan Smuts
(Holism and Human Evolution, 1926); het resonante veldmodel van de
Franse psycho-wiskundige Charles Henry (Generalization of the Theory of
Radiation, 1924); W.I. Vernadsky (Essays in Geochemistry, 1924; Biosphere,
1926; Noosphere, 1938); Pierre Teilhard de Chardin (The Phenomenon of
Man, 1955); Buckminster Fuller (Operating Manual for Spaceship Earth,
1969, Synergetics, 1975-79); Oliver Reisner (Cosmic Humanism,1966);
James Lovelock (Gaia, 1982); Rupert Sheldrake (A New Science of Life,
1982); en José Argüelles (Earth Ascending, 1984).

kalender regelmatig maar, gekoppeld aan de galactische spin, in staat om een
zeer hoge graad van spontane nieuwheid of vernieuwing in stand te houden.
Dit zal het effect promoten van een uitgebreid gevoel van individuele vrije
wil zelfregulering in een zelfs grotere omdraai van creatieve gebeurtenissen
van synchrone vereniging. Deze vrije wil in het meevoeren van de 13:20
zal in een oogwenk de bedriegers van de spookcultuur van het Atlantis
Collectief afzetten, terwijl het menselijk ras zijn ingang in de dimensie van
tijd verzekert.

Samengevat: Planeet Aarde is een enkelvoudig, één geheel vormend,
ontwikkelend organisme. De inerte of anorganische constitutie van de
planeet, met inbegrip van zijn kern, is uiteindelijk kristallijn van oorsprong
en aard (in plaats van witgloeiend).
De evolutionaire rol van de kristallijnen kern en de algemene
structuur van de binnen Aarde, in combinatie met thermische processen
van radioactiviteit, elektromagnetisme en geomagnetisme worden nog
maar amper begrepen, maar zullen begrijpelijker worden naarmate
tijd beter begrepen wordt vanuit zijn eigen dimensie. De Aarde kan
wezenlijk beschreven worden in termen van een ‘resonant veldmodel’
van drie interactieve velden in wederzijdse resonantie; het gravitatie of
geomagnetische; het elektromagnetische; en het biopsychische (Henry,
1924). Deze drie velden zijn dynamisch in de biosfeer ingevoegd.
Aan de oppervlakte van de planeet die chemisch verdeeld kan
worden in inerte en levende lichamen, is de biosfeer, een dunne eenheids
omhulling, waarin de meest complexe niveaus van verandering en evolutie
plaatsvinden. De recente tendens is om deze meteorologisch vluchtige
zone, de biosfeer, ecosfeer te noemen.
De ionosfeer vormt de buitenste grenzen van de biosfeer, zo’n 100 –
11 km boven het aardoppervlak. De binnenste elektromagnetische geleider
van de ionosfeer wordt aangevuld door de buiten elektromagnetische
geleider, de Van Allen Stralingsgordels, zo’n 14.000 – 17.000 km. boven
het aardoppervlak.
Van daaruit verspreidt zich de magnetosfeer, die zich uitzet in een
staartachtige vorm tot wel 60.000 km. Het doel van deze elektromagnetische

Het volledig binnengaan in de dimensie van tijd betekent dat de mensheid
eindelijk zichzelf vervult. Ruimte is makkelijk te veroveren, tijd is onmogelijk.
Maar als iemand zich bevrijdt in tijd, dan is alles mogelijk. Verenigd in tijd,
zal het menselijk ras zelfregulerend worden door tijd. Objectief voorgesteld
als de vierdimensionale chronosfeer is tijd het zelfregulerende mechanisme
van de planeet. De chronosfeer in beweging zetten volgens de galactische
13:20 timingfrequentie is de betekenis en het doel van de transitie van de
biosfeer naar de noösfeer.
De biosfeer wordt samengesteld uit het inerte en het organische,
vertegenwoordigd door respectievelijk de SO2 en CO2 moleculaire ordes. De
SO2 standaard is het kwarts kristal dat de constantheid van vorm voorstelt
die nodig is voor maximale transductie. Onbelemmerde helderheid en
zuiverheid van vorm maakt direct rechtstreekse kristal transducties van
elektriciteit uit de vierde naar de tweede dimensie, en van een kinetische
naar elektrische staat in de tweede dimensie. De standaard voor de CO2
cyclus is het menselijk organisme waarvan de piek prestatie kanalen door
meervoudige zintuiglijke uitgangen de boventoon cyclische vloeibaarheid
kanaliseert die nodig is voor maximale gevoeligheid. ‘Cyclische
vloeibaarheid’ heeft betrekking op de harmonie van de verschillende
zintuiglijke verhoudingen die de inbreng synchroon verwerken.
Synchrone versmelting vindt plaats als de inbreng van de zintuiglijke
verhouding zelfharmoniserend is door de productie van staten van
verhoogde gevoeligheid overgebracht door een kristal, en in fase met de
cycli van de boventoon vijfde.
Synchroon afgestemd door bewust meevoeren van de boventoon
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climax van de spiralende misselijkheid van het Atlantis Collectief.
Hoewel uitgebroed door de Katholieke Kerk, had in 1754 n.Chr., het
Atlantis Collectief zijn eigen veelkoppig monster geschapen: de industriëledemocratische revolutionaire golf. Gesteund door een elite van bankiers
werd in de 19e eeuw deze revolutionaire golf de dominante wereldkracht.
Hoewel de Kerk invloed had verloren als koninklijk patroon en zijn
krachtbasis geslonken was, hield hij nog steeds de troefkaart in handen van
de macht over tijd en geschiedenis, de Gregoriaanse kalender. Toen Italië
democratisch werd, was de Kerk tijdelijk een wees. Maar in 1928 erkende
de fascistische regering van Italië het Vaticaan als een politieke entiteit.
Sinds die dag zijn de Paus en het Vaticaan verder gegaan met wereldwijd
grote invloed uit te oefenen. Waarom?
Het Vaticaan behoudt niet alleen de kalender die de planeet runt,
maar staat ook onbeperkte import en export van geld toe uit zijn banken
die verder werken onder een sluier van geheimhouding. 12:60 tijd, 12:60
geld: waarom houdt het Vaticaan nog steeds al deze macht? Omdat het nog
steeds het Babylonische bolwerk is van de spookcultuur van Atlantis. Deze
spookcultuur is ook bekend als de maffia, het internationale syndicaat van
kartels die de vrije circulatie van geld, wapens en drugs verzekert. Breek de
macht van 12 door terug te keren naar de 13 manen, en de Babylonische
macht van spook Atlantis zal oplossen.
De relatie tussen de huidige wereldkalender en het door hem
ondersteunde banksysteem moet objectief begrepen worden. Door
iedereen te zetten in het onafgebroken willekeurige tempo van de 12manen kalender, wordt een doorslaggevende onzekerheid in tijd gecreëerd
waarin de beste hoop tegen een bestemming van geestdodend werk een
winnend lot uit de loterij is. Dit toont aan dat de 12-maanden kalender
niet over tijdcontrole gaat. De 13-manen kalender is niet willekeurig
maar regelmatig; elke week van elke maan is elk jaar hetzelfde. Zekerheid
vervangt twijfel. Tegelijkertijd, omdat de 13-manen kalender in beweging
gehouden wordt door de galactische spin van 260-kin, is het effect het
creëren van een timingfrequentie waarin twee zeer regelmatige timing
middelen samenkomen om een mogelijk spectrum te creëren van 18.980
zelfregulerende permutaties. Met andere woorden geen twee kin/dagen zijn
hetzelfde in een cyclus van 52-jaar.
Terwijl de 12-maanden kalender zowel willekeurig als onwaarschijnlijk
is met een overblijvend gevoel van doem of hopeloosheid, is de 13-manen
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gordels is solair-galactische straling te filteren volgens de dynamische
behoeften van de ontwikkelende biosfeer.
De mensheid, als geheelsysteem, is een sub-lichaam van het groter
levenslichaam, dat door Vernadsky gedefinieerd wordt als ‘de eenheid van
alle levende materie in de biosfeer’. De biosfeer levert een actieve bijdrage
dankzij het feit dat levende materie het vermogen heeft voortdurend
werkzame energie te bevrijden. De geschiedenis van de biosfeer is een
proces van stadia van kolonisatie van levende materie.
Teilhard de Chardin verwijst naar het menselijk proces van
kolonisatie van de biosfeer als de vermenselijking van de planeet. Om
juist begrepen te worden moet de menselijke intelligentie en zijn cultureel/
technologische expansie gezien worden als een functie van de recentste
geologische tijd, het holoceen (12.000 BPE), terwijl de overkoepelende
impact van de mensheid gezien moet worden als een werkelijk geologische
vormende kracht.
De interactieve feedback van het levende sub-lichaam homo
sapiens, transformeert de biosfeer door een intermediaire historische
fase, de technosfeer, naar de noösfeer, de planetaire mentale omhulling.
De transformatie van de biosfeer naar de noösfeer is nog niet helemaal
afgerond, maar wordt beschouwd als een noodzakelijke en onvermijdelijke
afsluiting van de interactieve bio-geoculturele feedbacklus die we algemeen
de verspreiding van menselijke technologische beschaving noemen.
Volgens Teilhard de Chardin, zal de laatste fase van de menselijke
evolutie: de planetisering van de mensheid, ingaan als de straling van de
mensheid over de planeet (planetaire vermenselijking) het punt van een
complex technologisch netwerk bereikt van (elektronische) communicatie
– het planetair zenuwstelsel.
Een Planetaire Geheelsysteem Benadering

Vernadsky bespreekt dit proces heel precies in termen van:
“...die enorme nieuwe vorm van biogeochemische energie die in de biosfeer
vertegenwoordigd wordt door het technologische werk van de mens, complex
geleid door zijn gedachten. Het is interessant te zien dat de toename in de loop
van de tijd, van machinerie in de structuur van de menselijke samenleving ook
verdergaat in geometrische progressie, net zoals de reproductie van enig soort
levende materie, met inbegrip van de mens…Regeringsleiders zouden gewaar
moeten zijn van het huidige elementaire transitieproces van de biosfeer naar de
noösfeer.”
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“De fundamentele eigenschap van biogeochemische energie wordt
duidelijk getoond in de groei van vrije energie in de biosfeer met de toename van
geologische tijd, vooral in relatie tot zijn eigen transitie naar de noösfeer.”(1938)

Ontdekking van de 12:60 – 13:20 Timingfrequenties
Na het pionierswerk van Vernadsky, die stierf in 1944, en van Teilhard de
Chardin, wiens werk pas uitgegeven werd na zijn dood in 1951, kwamen
de ontdekkingen van de Stralings Gordels en het DNA in 1953. Uit deze
aanvullende kennis van het geheel planeetsysteem, breidde de fysicus
Oliver Reiser het concept van de noösfeer uit en beschreef het als het;
planetaire Psi Veld’ (1966).
In Reiser’s voorstelling is het Psi veld meer dan alleen maar een
mentale omhulling; het is een mentaal veld dat interactief is met het
Aardse elektromagnetische veld en met het DNA, dat de code is die
het eenheids lichaam van levende planetaire materie bestuurt. In 1969
breidde Buckminster Fuller de systeemmodellen van de planeet uit in zijn
beschrijving van Spaceship Earth (1969), en James Lovelock (1982) gaf de
geheelsysteem benadering een animistische draai met zijn Gaia hypothese:
dat de verschillende onderling afhankelijke biogeochemische processen van
de Aarde gelijkwaardig zijn aan de schepping van een levend organisme,
Aarde of Gaia.
Fuller’s belangrijkste bijdrage in de ontwikkeling van de planetaire
geheelsysteem benadering ligt echter in zijn nadruk op de oorspronkelijke
synergie van de tetraëder. Als eenvoudigste geometrische structuur,
is de tetraëder één van de weinige verbindingen die de geometrie van
driedimensionale ruimte verbindt met de fractale verhoudingen van de
vierdimensionale tijd.
In de ontwikkeling van het concept van de noösfeer of het psi veld,
spreken zowel Vernadsky als Teilhard de Chardin over een transitiepunt
waarop de biosfeer transformeert naar de noösfeer of het psi veld.
Begrijpen van het ‘wanneer’ van deze kritieke transitie wijst naar
het fundamentele probleem van tijd dat Vernadsky zelf, duidelijk gewaar
van de beperkingen van de geometrieën van mathematica van ruimte ten
opzichte van tijd en de vierde dimensie, keer op keer aanhaalde in zijn
latere werk.
Als we het werk van Teilhard de Chardin en Reiser samenvatten
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Met macht over tijd keek de Kerk begerig toe en financierde de
Europese verovering van de wereld om er zeker van te zijn dat hij zijn macht
ook over de geschiedenis behield. In 1583, volgend op de verzekering van
zijn heerschappij over de planeet, werd de hervormde 7-daagse week,
twaalf maanden Gregoriaanse kalender ingesteld door het Vaticaan,
wat eigenlijk de planeet verzegelde in de Babylonische spookreligie van
de Atlantis Collectief. Met de huidige mechanisatie van de klok was de
ziekte van wereldwijd materialisme geboren. Vandaar af zou al het begrip
van tijd stoppen bij de gedweeë en onbewuste aanvaarding van de 12maanden Gregoriaanse kalender, die alleen nog maar berekend zou worden
in monetaire termen volgens de willekeurige verdeling van klok-tijd. In
1992 n.Chr., bracht de Kerk zijn eerste catechisatie voort sinds 1555, om
zijn controle over tijd en geschiedenis te bevestigen en verklaarde dat het
medium zijn een zonde was met als doel persoonlijke macht over tijd en
geschiedenis te verkrijgen. Door de kalender van 12 te behouden, houdt de
Kerk de planeet in de greep van zijn versie van tijd en geschiedenis.
De Protestante Reformatie tegen de macht van de Roomse Kerk
mondde uit in de creatie van protestante spookversplinteringen van de
grotere Babylonische-Romeinse spooksplinter. Terwijl de Roomse Kerk de
neo-Babylonische Gregoriaanse kalender van 12 consolideerde, creëerden
de spooksplinters van het Protestantisme een ‘wereldlijke’ basis voor de
mechanisatie van tijd en de omzetting van geld naar de ultieme bepaling
en controle van menselijke waarde.
De combinatie van de twee factoren – de controle van de planeet
door de kalender van 12 en de mechanisatie van het 60-minuten uur – had
het directe effect het DNA van de menselijke soort te versnellen. Vanaf
1583, was er een 400-jaar durende bevolkingsexplosie, die onomkeerbaar
de traditionele sociale bases van de menselijke samenleving veranderde.
Tegelijkertijd, onder toezicht van de explosieve toename van de perfectie
van de kunstmatige en willekeurige 12:60 timingfrequentie, hadden de
menselijke techniek en industriële machinerie een exponentieel effect
op de geologische processen van het wereld ecosysteem, en versnelden
hiermee de op hand zijnde transitie van de biosfeer naar de noösfeer. Met
het toenemen van de versnelling wordt de mogelijkheid tot veranderen
van binnenuit het 12:60 systeem tot nul teruggebracht. Het absolute
nulpunt van 12:60 tijd kan enkel uitmonden in het terug meevoeren naar
de natuurlijke galactische timingfrequentie van 13:20. Dit gebeurt op de
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Met de verdeling van het jaar in 12, afgeleid van een verdeling van
de cirkel in 12 als de kracht van ruimte, riep de Babylonische-Atlantische
spooktijd religie ook de kracht van zeven op – vandaar 7-dagen week,
12 maanden jaar. Het doel van de 7-daagse week was een juk te creëren
waarin je menselijke energie in kleine eenheden kon houden die makkelijk
te vertalen waren naar monetaire eenheden. Op deze manier werd het
menselijk leven opgedeeld in zorgen voor de accountant, de horizonten
van overleven werden verlaagd naar de drempel van het dagelijkse brood,
en de priesters en hun imperiale ordes waren in staat steeds meer controle
te verkrijgen over het driedimensionale bestaan.
De bedrijfsstructuur van de Babylonische priesterschap groeide
enkel in gewoonten en complexiteit, om uiteindelijk verzonden te worden
naar de in verval rakende imperiale krachtstructuur van het oude Rome.
De echte erfgenaam van de collectieve Babylonische krachtstructuur was
de Christelijke Kerk.
Zoals de oorspronkelijke spookreligie van Babylonië gebaseerd was op
de kracht van 12 die de 13e maan verborg, werd de krachtstructuur van
de Christelijke Kerk gebruikt om Jezus te verbergen, die een werkelijke
emanatie was van het universele licht van de kracht van Dertien. In
321 n.Chr. versterkte Keizer Constantijn het Romeinse Keizerrijk met de
Christelijke Kerk, en voegde de 7-daagse week toe aan de 12 maanden
kalender. De Babylonische spookcultuur was nu op de Christelijke Kerk
geënt.
Tegen de 13e eeuw n.Chr. was het succes van de spookversplintering
van de Neo-Babylonische Christelijke Kerk van Rome gevestigd. Het virus
van het Altantis Collectief was nu helemaal ingesloten in de geheime
kamers van het Vaticaan. In de kern van deze kracht consolidatie lag de
complete macht over tijd en geschiedenis: de Juliaanse kalender, geërfd
van de Romeinen, die deze erfde van de Babyloniërs. De 7-daagse week en
het 12-maanden jaar was nu in het bezit van de Kerk in de vorm van de
Juliaanse kalender en moest omgezet worden naar een compleet systeem
voor het vertalen van tijd en bezit naar geld, waar geld in en van zichzelf
een zeer strikt gecontroleerd krachtinstrument is. Op deze manier, daar
geld enkel een abstractie is van gestolen tijd, de schepper van bedwelmende
fictieve waarden, ontwikkelde het geldsysteem als het hoofdinstrument die
de creatie van een wereldwijde spookcultuur verder bracht, het Planetaire
Atlantis Collectief.
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(toen was ik nog niet op de hoogte van Vernadsky’s bijdrage) in Earth
Ascending (1984), breidde ik het gewaarzijn van de noösfeer of het psi veld
uit naar de ‘Psi Bank’. Als functie van de planetaire mentale omhulling,
wordt de Psi Bank beschreven in termen van zijn capaciteit tot geheugengenereren en opslag. Als zodanig is deze sterk verbonden met een planetaire
timingfrequentie of evolutionaire timingfactor. Verbonden met de
constructie van een geheel planeetsysteem geheugenbank is de hypothese
van Rupert Sheldrake, met betrekking tot de morfogenetische velden als
een formele oorzakelijke factor in de evolutie, zelfregulering en mutatie van
het levende lichaam van de biosfeer.
Voorafgaand aan de transitie van de biosfeer naar de noösfeer, is de
psi bank onbewust. Na deze transitie wordt hij, volgens Teilhard de Chardin,
bewust, overeenkomstig de planetisering van de mensheid. Daarmee in
overeenstemming, veronderstelde ik evenals Teilhard de Chardin en W.I.
Vernadsky dat dit transitie punt, dat ook een evolutionair moment is, op
handen was. Ingelijfd in een beschrijving van de uitzettende opslag en
geheugen-genererende kwaliteiten van de psi bank en rekening houdend
met zijn timing capaciteiten, zijn mathematische formules die, zoals ik
ontdekte, de 64-eenheden tellende genetische code (ook wel de I Ching
of Boek der Veranderingen genoemd), in verband brengt met de Tzolkin of
260-eenheden tellende Maya ‘kalender code’.
Op deze manier werd de Euro-Amerikaanse consensus glans
verbroken, wat resulteerde in een nog universelere beschrijving van het
mentale veld van de planeet.
De vraag van het biosfeer-noösfeer transitie punt en de planetaire
timingfrequenties werd opnieuw gesteld in de Maya Factor (1987), die een
verschuiving aangaf in de planetaire noösferische psi bank die exact op 1617 augustus 1987 plaatsvond.
Bekend als de Harmonische Convergentie was deze wereldwijde
waargenomen gebeurtenis een bewijs dat mijn hypothese een zekere graad
van waarheid bevatte. De hypothese was als volgt: het Maya kalender
systeem beschrijft een galactisch geactiveerde timingfrequentie wiens
normen bepaald worden door het unieke op 20:13-gebaseerd mathematisch
systeem van de Maya.
Zelfs als de Harmonische Convergentie alleen maar een populaire
verbeelding was die aansloeg, waarom sloeg zo’n abstract idee dan precies
op dat moment aan? Ik denk dat de Harmonische Convergentie succes had
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omdat dit het moment van ontwaken van een profetische waarheid in het
collectieve onbewuste was, gecodeerd in het systeem van de ‘Lange Telling’
van de Maya mathematica. Daarom moest ik de volledige natuur begrijpen
van dit unieke mathematische systeem en zijn kracht om profetische
waarheden te bezitten binnenin zijn mathematische structuren.
Deze hypothese zegt verder dat vanaf deze data in 1987, de
planetaire biosfeer in een 26-jaar durende transitiezone binnen zou komen
waarvan de effecten duidelijk te zien zouden zijn in grote sociale en
milieuveranderingen.
Een ander aspect van deze hypothese is dat de timingfrequentie
die op dat moment de psi bank regelde zou verschuiven, en wat voordien
onbewust was bewust zou worden, d.w.z.. de manifestatie van de psi bank
zelf. Volgens deze hypothese, houdt deze verschuiving het einde van
een complete cyclus van menselijke geschiedenis in. Wat tot een einde
komt zou het collectieve mentale veld zijn, dat gedomineerd wordt door
driedimensionale ruimtewetenschap met al zijn entropische belemmeringen
en sociale manifestaties , terwijl we momenteel binnenkomen in een fase
die bestuurd wordt door oorspronkelijke vierdimensionale tijdwetenschap.
Met deze evolutionaire prestatie zou de mogelijkheid komen van het
beëindigen van de huidige vervreemding van de natuur, met in plaats
daarvan een terugkeer naar een mentaal veld, dat gekarakteriseerd wordt
als een synthese van menselijke en natuurlijke ordes, het planetiseren van
de mensheid en het realiseren van het planetaire geheel.
Na het ijkpunt van mijn hypothese, de Harmonische Convergentie
richtte ik mijn aandacht op een definitief begrip van de mathematische
codes die ten grondslag liggen aan de Maya kalender. In 1989 ontdekten mijn
partner Lloydine en ik de 12:60-13:20 timingfrequenties. Deze ontdekking
is een volledig nieuwe bijdrage aan het menselijk begrip. Hierdoor waren
we in staat de Maya codes te herschrijven in een feitelijk werkende vorm
en een reeks mathematische bewijzen en demonstraties getiteld Dreamspell,
De Reis van Tijdschip Aarde, 2013 (1991).
De essentie van de ontdekking van de timingfrequentie is eenvoudig.
12:60 verwijst naar een onbewust geaccepteerde orde van tijd die van nature
kunstmatig is. Twaalf verwijst naar de codering van dagelijkse tijd in een
onregelmatige en willekeurige kalender van 12 maanden. Met zijn oorsprong
in Babylonië, werd de laatste historische vorm van het 12-maanden systeem
door het Vaticaan ingesteld in 1583, als de Gregoriaanse kalender, die nu
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menselijke behoeften en diensten te belichamen in functies van een
privaat gecontroleerd waardesysteem dat wij ‘geld’ noemen. In dit systeem
vertegenwoordigt geld macht over tijd; echter, de productie en circulatie
van geld worden strikt gecontroleerd, en om iets van het geld te verkrijgen,
wat het enige erkende instrument van macht en uitwisseling is, moet je
in ruil er voor je tijd verkopen aan een ‘werkgever’. Dit systeem wordt
toepasselijk ‘loonslavernij’ genoemd. Waar is het begonnen? Waarom gaat
het door? Waarom lijken mensen machteloos ten aanzien van de Atlantis
Corporatie?
De Atlantis Corporatie heeft zijn wortels in de Babylonische
spookreligie van twaalf. Hij heet spookreligie omdat het een bedrieglijk
misbruik van macht en behoefte is om vrije wil te onderwerpen, wat
hetzelfde is. De wortels van deze verdraaiing reikten voorbij Babylon om
een oorspronkelijk Atlantis op te roepen waarin macht gelaagd werd naar
verlies van gelijkheid, en het resulterende misbruik vernietigde juist de
beschaving die hij creëerde.
Het Babylonische verlies van gelijkheid plaatste mannen boven
vrouwen, en bracht de 13 jaarlijkse manen, de kracht van tijd, terug naar
een kalender van 12, de kracht van ruimte. Van toen af aan was tijd de
pion van imperiale ruimte, gevangen als kracht eenheden bekend als
geld. En zo werd de eerste collectieve mannelijke hiërarchie geboren, een
spookcultuur van de kracht van 12 in stand gehouden door mannen in
lange gewaden. Verzonden als een collectieve hiërarchische structuur die
macht heeft over tijd en geschiedenis, volgens de collectieve spelregels,
was de enige manier om meer macht te verkrijgen door het gebruik van het
omgekeerde machtssymbool, geld. Om zichzelf in stand te houden, stichtte
deze mannelijke hiërarchische spookcultuur van de kracht van 12 belasting
en promootte oorlogstechnologie om zijn behoeften om geld te verzamelen
te rechtvaardigen en zijn krachtbasis uit te breiden.
Vanuit Babylonië verspreidde de kracht van 12 zich door het
Middenoosten naar India en China, en via het Middellandse Zeegebied
naar het westen. In meer of mindere mate werd de Babylonische
krachtstandaard van 12 aangenomen door de beschaafde wereld van de
Eurazische landmassa. Als een complex getal, vertegenwoordigt 12 de
kracht van een zichzelf-instandhoudende laag. Alle beschaving zoals deze
zich heeft ontwikkeld tot de huidige tijd is een uitdrukking van de statische
kracht van 12.
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de planetaire braakliggende gebieden die verwoest zijn door industrialisatie
te transformeren in galactische parken.
Nul begroting betekent dat alle schulden zijn vergeven, alles aan
een nieuw begin staat. Vestig nieuwe prioriteiten volgens de nieuwe tijd,
prioriteiten die ontwikkeling van procedures stimuleren voor steeds meer
autonome acties in steeds meer gedecentraliseerde bioregio’s. Daar in
de nieuwe tijd alle dagen, weken en maanden regelmatig en gelijk zijn,
kunnen prioriteiten en doelen gevestigd worden zodat de nul begroting
een maandelijkse mogelijkheid kan zijn. Dit betekent dat inkomen gelijk
is aan uitgaven, en alle uitbetalingen definitief zijn. De laatste geldelijke
uitbetalingen moeten zo toegekend worden dat de ontvangers ze gebruiken
om autonomie te vestigen. Als het geldsysteem zijn waarde verliest
zullen de regeringsinstanties zichzelf omvormen naar gedecentraliseerde
dienstverlenende functies die het proces van universele educatie naar
de nieuwe tijd overzien, en de vertaling van de nieuwe tijd naar vormen
van herstellen van het milieu en gelijkheid van menselijke rechten die
overvloed, gezondheid en onbeperkte zintuiglijke uitbreiding bevorderen.
Daar alle privé bezit, huur enzovoort allemaal verbeelding van de
12:60 zijn, zullen deze instituten wegvallen. Geld zal niet langer gebruikt
worden als een machtinstrument en de privatisering van tijd naar ruimte
of gebouwen. In de nieuwe tijd zullen, bewegend in synchrone vereniging
naar de boventoon vijfde, de menselijke waarden verschuiven van geld
als geïndividualiseerde uitdrukking van macht naar het verzamelen van
kin punten door het sponsoren van en deelnemen in planetaire feesten:
synchrone tijd-deel bijeenkomsten waarin alle goederen en diensten gelijke
waarde hebben en uitwisselbaar zijn. Op deze manier, over een periode van
een paar jaar, werkend volgens de rijke symfonie van tijdwaarden, zullen
mensen een gelijkheid ervaren waar ze nog nooit van gedroomd hebben
in de tijd van de democratie, en terugkerend in synchrone vereniging
naar de maat van de boventoon vijfde, zullen zij omhuld worden door
de onzichtbare hiërarchie van tijd in vervulling van de behoeften van
universele transcensie.

Betreffende de Atlantis Corporatie
Naar ‘Atlantis Corporatie wordt verwezen als een mentale ziekte die de
vorm aanneemt van een dwangmatig geheugenverlies om materieel alle
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als wereldwijde standaard geaccepteerd en gebruikt wordt.
Zestig verwijst naar de eveneens willekeurige verdeling van de
dag in 24 (2x12) uren van 60 minuten. Het resultaat van de 12:60 is
het scheppen van een timingfrequentie waarvan het mentale veld van
bewustzijn gedomineerd wordt door mechanisatie en een driedimensionale
wetenschap van ruimte-materie. Onbewuste acceptatie van deze 12:60
timingfrequentie is de belangrijkste factor in het probleem van menselijke
vervreemding van de natuur.
De ontdekking van de timingfrequentie toont verder aan dat de
verdeling van het solaire jaar in 12 perioden of maanden willekeurig is
en gebaseerd is op verdeling van de cirkel, een constructie van ruimte
geometrie, in 12 delen van elk 30 graden of dagen. Vanaf het begin was de
beschavingstroom van Mesopotamië geworteld in ruimte, en waarvan men
dacht dat het tijd was, was slechts een maat van ruimte. De voorgangers van
de Gregoriaanse kalender vinden hun oorsprong in Egypte en Babylonië,
ongeveer 3000 v.Chr., in de tijd dat de ruimtegeometrie van de cirkel
opkwam. De timing van deze gebeurtenis in het oude Middenoosten komt
nauw overeen met de timingfrequentie van de Maya die een ‘grote cyclus’
van 5126-jaar beschrijft, die begint in 3113 v. Chr. en die eindigt in 2013
n.Chr.
Enkel door contrast, uit ons onderzoek van de mathematische codes
van de Maya kalender, waren we in staat de 13:20 timingfrequentie te
ontdekken. Deze frequentie is niet op een ruimtegeometrie gebaseerd, maar
op een werkelijk begrip van tijd als de vierde dimensie. Eindelijk was hier de
demonstratie van een mathematica van de vierde dimensie, gebaseerd op
de 13 in plaats van op de 12, en die werkt in de geavanceerdere vigesimale
in plaats van de decimale mathematica.
In
de 13:20 frequentie, die een natuurlijke galactische
timingfrequentie is, verwijst de 13 naar een samenvattende ‘13 tonen
kosmologie,’ belichaamd in een vorm die wij leerden kennen als het
wavespell. Het is belangrijk in gedachten te houden dat de vierdimensionale
terminologie nieuw, maar niet moeilijk te begrijpen is. In feite is de
mathematische orde van de vierde dimensie veel eenvoudiger, maar toch
meer omvattend dan die van de derde dimensie.
De 20 verwijst naar een frequentiecode belichaamd in de permutatie orde
van 4 x 5 of het notatiesysteem zelf, ook bekend als de 0-19 code. De 20
eenheden van deze code worden ook vertaald in een kleur gecodeerde
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iconische (beeldende) taal bestaande uit 20 symbolen of zonnezegels.
Ingeworteld in het 13-tonen wavespell is een kalender van 13
perfecte manen of maanden van 28 dagen elk. 13 x 28 is 364 dagen, de
365e dag zijn we ‘buiten de tijd’, en is de groene dag, een dag buiten de
tijd. Deze wetenschappelijke en mathematisch perfecte kalender is bedoeld
als vervanging voor de onregelmatige 12-maanden Gregoriaanse kalender.
Omdat zowel de Gregoriaanse kalender als de 13-manenkalender werken
met 52 zeven-daagse weken per jaar (364 dagen), geeft de 13-manen
wavespell kalender de mensheid een perfect dagelijks hulpmiddel om over
te stappen van de driedimensionale timingfrequentie, waardoor hij nu
gedomineerd wordt, naar de vierdimensionale timingfrequentie van 13:20.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe beslissend het voor de mensheid
is om de onregelmatige 12-maanden kalender te vervangen door de perfecte
kalender van 13 manen. De fysieke actie om één kalender door een andere
te vervangen heeft de potentie om het menslijk bewustzijn te verenigen
in één moment van een buitengewoon vast voornemen dat in zichzelf het
volgende verschuivingpunt zal veroorzaken dat de biosfeer helpt in zijn
transitie naar de noösfeer, en de naderende bewuste manifestatie van de
psi bank. Deze daad zou de mensheid in de nieuwe timingfrequentie 13:20
plaatsen, en het zou een daad zijn waarvan de gevolgen bijna niet te vatten
zijn vanuit ons huidig gezichtspunt.
Dat is in het kort de achtergrond met betrekking tot het vestigen
van de mathematische principes van tijd en de vierde dimensie, principes
die totaal anders zijn dan de driedimensionale ruimte-materie wetenschap,
en die de oplossing vertegenwoordigen voor de crisis in de menselijke
samenleving en het wetenschappelijk denken.
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de waarde van alles evenredig verdeelt, wat weer veroorzaakt dat er steeds
meer regeringinstituten komen, hun begrotingtekorten toenemen, en
bedrijven zich haasten in het oneindig produceren van nieuwe dingen.
Ondertussen vernietigt de impact van de krankzinnige menselijke
12:60 activiteiten hun natuurlijke omgeving, en biedt toch geen visie voor
een mogelijk menselijk bestaan anders dan de 12:60 manier van leven. Al
dit kunstmatige en oncontroleerbare momentum van menselijke activiteit
is te wijten aan één mentale vergissing: het geloof dat tijd gemeten wordt
door de klok, of – nog actueler- dat tijd niets meer is dan een digitaal
uitlezen. Er is geen inherent doel of einde aan de 12:60 maat van tijd die
uiteindelijk een genadeloze onderwerping is van de menselijke wil aan een
willekeurige mentale orde die gevestigd is als religie, bedrijfsstructuren en
regeringen.
Daar alle huidige begrotingen wereldwijd, zowel van de regering
als van de bedrijven, worden berekend en hopeloos vastzitten aan de
12 maanden kalender, kan de transitie van deze door 12:60-geregelde
samenstelling naar de 13-manen kalender maar op één manier gebeuren;
nul begroting.
Nul begroting is de vertaling van nul g-kracht naar het politieke
rijk van menselijke zaken. De instituten van regering en geld zijn beide de
gematerialiseerde uitwas van een mentaal concept. Zoals alle gedachten,
zijn de concepten ‘geld’ en ‘regering’ uiteindelijk illusie. Regeringen
bestaan als een uitwas van geloof dat mensen niet intelligent goed of sterk
genoeg zijn,om voor zichzelf of anderen te zorgen. Juist het begrip regering
is uiteindelijk een ontkrachtend iets, dat de potentie van oorspronkelijke
autonomiteit ontkent. Geld bestaat als een uitwas van een geloof dat tijd
gekwantificeerd en gelijk gesteld kan worden aan een willekeurige set
van waarden die vertaald kunnen worden als macht over materiële en
psychische realiteit, wat tijd is.
Nul begroting vlakt tijd en energie uit, die uitgegeven is aan het
uitwissen van schulden die komen uit de fictieve en willekeurige systemen
van de menselijke geest, en zet deze tijd en energie om in de vraag:
hoe vertaal je geld terug naar tijd? Neem de macht weg bij het geld, en
scheidt geld van de klok. Maak een einde aan het bankieren met rente
en alle willekeurige hiërarchieën van loon en winst. Geld wordt nu het
beschikbare overschot dat wordt uitgegeven met de intentie de grote
ongelijkheden van rijkdom die onder de mensen bestaat te stabiliseren, en
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Als de dagen van de 52 weken geregeld worden binnen de 13 perfecte
manen, kan de beoefening van universele gelijkheid van gewaarzijn
genormaliseerd worden. Voor de eerste keer in zijn geschiedenis, komt het
individu en de collectieve mens de dimensie van tijd binnen puur door
geest. Helder zien en synchroon inzicht wordt de universele norm van
menselijk gewaarzijn. Het planetaire sublichaam mens, dat volwassen wordt
in synchrone vereniging, laat het potentieel van universele transcensie
oprijzen. Universele transcensie is de mogelijkheid van het sublichaam
mens zichzelf simultaan op te tillen als een geheel organisme voorbij enige
verwarring en twijfel naar een synchrone ervaring voorbij welke beperking
dan ook.
Synchroon inzicht, de directe vorm van weten door tijd, sneller dan
de lichtsnelheid, plaatst universeel gewaarzijn op nul g-kracht. G-kracht
is de vijfde kracht die ervaren wordt als de lagen van tijd die de kwaliteit
van het nu informeren. Nul verwijst naar het punt van totale egoïstische
onafhankelijkheid die de ervaring van helder zien mogelijk maakt. Bij nul gkracht is er een volledige kwijtschelden van alle schuld en het oprijzen van
het gevoel van universele vergeving, dat hetzelfde als liefde is. De kracht
van nul g-kracht vertaalt zich makkelijk naar een actieve mogelijkheid die
in staat is om waarden te transmuteren zoals deze gelaagd zijn in gevestigde
12:60 sociale normen.
In volledig ontwikkeld 12:60 materialisme, is de kern van gelaagde
sociale normen ingebed in een samenstel van gedragmodellen die
gecontroleerd worden door een politiek-economische structuur waarin
subsidies voor publieke diensten in evenwicht gehouden worden door het
samenwerken van bedrijven van privé diensten en handel, het geheel wordt
samen gehouden door de continue injectie en circulatie van overschot
geld.
De complexiteit van gedragmodellen in deze onvoordelige,
kunstmatige 12:60 gevestigde structuur richt zich op de tijdelijke
opeenvolging van een week, met op maandbasis betaald loon, aangevuld
met het concept van een jaarlijkse vakantie. Dit hele complex werkt op
een 12:60 timingfrequentie waar geen waarschijnlijkheids factor in tijd is
met betrekking tot de verhouding van weken ten opzichte van maanden
wat uitmondt in een verbijsterend eindeloos proces, terwijl de geld-klok
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Deel II
Principes
De Vierde Dimensie: de Kwaliteiten en de Aard van Tijd
1.Zoals lucht de atmosfeer van het lichaam is, zo is tijd de atmosfeer van
de geest. Als de tijd waarin we leven bestaat uit ongelijke maanden en
dagen geregeld door gemechaniseerde minuten en uren, wordt onze geest
ook zo: een gemechaniseerde onregelmatigheid. Daar alles uit onze geest
voortkomt, is het niet verwonderlijk dat de atmosfeer waarin we dagelijks
leven meer en meer vervuild wordt, en de grootste klacht is: “Ik heb gewoon
niet genoeg tijd!” Wie je tijd beheerst, beheerst je geest. Beheers je eigen
tijd en je zult je eigen geest kennen.
2.Er zijn twee essentiële karakteristieken van tijd, wat de vierde dimensie is:
mentaal en esthetisch. Tijd is mentaal omdat hij ervaren en gekend wordt
door de geest. Mentale cultivering ligt ten grondslag aan de ervaring van
tijd. Tijd is esthetisch omdat hij bestaat uit verschillende geheel niveaus van
orde waarvan de proporties en verhoudingen’ van schaal constant blijven,
waarvan elk niveau of orde holografisch in elke andere wordt gereflecteerd.
Esthetische contemplatie en artistieke activiteit zijn het onderwerp en de
expressieve reflex van tijd. Als geest de wortel van tijd is, zijn de zintuiglijke
verhoudingen van artistieke ervaring de uitdrukking van tijd.
Door zijn onbewuste onderdompeling in het driedimensionale
ruimteniveau, dat algemeen bekend is als het materiele veld, heeft het
sublichaam mensheid als soort of collectief geheel nog niet begrepen of is
nog niet opgerezen tot het niveau van bewust vierdimensionaal werken.
Onbewuste deelname in de vierde dimensie is gewoon door dromen en
gerelateerde staten als ook de variëteiten van vaak amper getolereerde
artistieke uitdrukkingen. De ervaring van tijd als de vierde dimensie
ontkent niet maar versterkt en geeft geordende context aan de zintuiglijke
ervaring van de derde dimensie.
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3.De vierde dimensie wordt vaak geassocieerd met de staat na de dood.
Je kunt je afvragen of het geen tegenstelling is te spreken over de levende
ervaring van tijd als de vierde dimensie, en toch spreken over de vierde
dimensie met betrekking tot de staat na de dood. Er is geen tegenstelling.
Zoals ruimte in alle vaste vormen doordringt, zo doordringt tijd als vierde
dimensie zowel de levende als de voor-geboorte en na-doodse staat van zijn
die voorbij het levende lichaam gaat.
4.Gezien in de vierde dimensie, is het onderscheid dat gemaakt wordt
tussen het levende en het niet-levende, een functie van het dualisme
van de geest, gekoesterd door exclusief vertrouwen in methoden van
de driedimensionale wetenschap die de reeds bestaande vergissingvolle
gedachtevelden verder bekrachtigt, die gevestigd zijn in ononderzochte
geloofssystemen betreffende ‘leven’ en ‘dood’. Als kunst en wetenschap
van vierdimensionale tijd correct begrepen en beoefend worden, zal het nu
algemeen geldende driedimensionale geloof, de kenmerken en de praktijken
betreffende leven en dood sterk veranderen.
5.Ruimte is materieel of zintuiglijk tastbaar, tijd is mentaal tastbaar. Ruimte
is de derde dimensie. Tijd is de vierde dimensie. In relatie tot ruimte, is
tijd ontastbaar en onmeetbaar. In relatie tot tijd, is ruimte een oneindig te
lokaliseren punt. Hoewel tijd ontastbaar en onmeetbaar kan zijn voor de
driedimensionale ruimtestandaards die eindig
en zelf beperkend zijn, in de standaarden van de vierde dimensie heeft tijd
zijn structuren die, door hun oneindigheid, eerder bepaald worden door
verhoudingen en proporties, dan door de beperkende vergelijkingen en
vorm geometrieën. Deze verhoudingen en proporties van vierdimensionale
tijd worden volledig behandeld na de profetische tijdsbeschrijving van de
drie universele geheel ordes.
6.De drie universele gehelen in de orde van vierdimensionale tijd zijn
de galactische, de stellaire en de planetaire. Elk van deze ordes is een
holografische projectie van de andere. Tijd als de vierde dimensie beweegt
van het grootste-schaal geheel naar het kleinste. Het grootste-schaal
geheel is de melkweg of galactische orde. Wat wij astrofysisch ervaren via
onze ogen en driedimensionale instrumenten is enkel het fysieke aspect of
uiterlijk kleed van het galactische geheel. Als een veelheid van subsystemen
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doel in de kwaliteiten van zintuiglijk ervaren dat spontaan plaatsvindt,
noemen we het trainen van uitgebreide zintuiglijke visie. Door het trainen
van uitgebreide zintuiglijke visie kan oorspronkelijk inzicht verrijzen.
Dit inzicht, dat plaatsvindt in de ruimte van het nu tussen en zelfs
binnen gedachten, wordt synchroon inzicht genoemd, want het is geen
resultaat van een uitgebreid bewerkt, geconditioneerd proces van 12:60
mentale rationalisatie, maar van een simultane versmelting van zintuiglijkepsychische inbreng dat begrip krijgt door tijd. Groeiend uit het vertrouwd
zijn met uitgebreide zintuiglijke visie, wordt synchroon inzicht de basis van
de realisatie van voorspellende intelligentie, de directe vorm van weten die
noodzakelijk is voor het beoefenen van chronomantie. Alle voorspelling is
directe toepassing van intelligentie.
In de natuur zijn de resonante lagen van tijd de frequentiesschema’s
waardoor coherentie wordt behouden in de fenomenale wereld, de wereld
die de zintuigen waar kunnen nemen. In de geest, verwijzen resonante
lagen van tijd naar het frequentieschema waardoor psychische samenhang
wordt behouden, en de verschillende ordes van psychische informatie
beschikbaar worden, met inbegrip van hun communicatiemiddelen, b.v.
telepathie. Bevrijd van de last om de kunstmatige mentale orde van het
12:60 bewustzijn in stand te houden, bevrijdt de geest zichzelf makkelijk
naar zijn eigen intelligentie. Weten is aangeboren. Ervaring overstijgt
verdere instructie.
Tenslotte wordt universele gelijkheid van gewaarzijn onderhouden
door aandacht voor de ademhaling. Of je nu stil zit met rechte rug of op
ieder moment van je wakker leven, als de verstrooiing van de 12:60 mentale
rationalisering overwelvend wordt, is het makkelijk wakker te worden, merk
het op en keer terug naar je ademhaling. Met andere woorden, bevrijdt de
complexe conceptualisering op je uitademing, en met je nieuwe inademing
laat je een heldere geest van het nu zijn. Daar de ademhaling van het
menselijk lichaam het andere einde van de CO2 cyclus vertegenwoordigt,
gegenereerd door planten fotosynthese, moet de menselijke intelligentie
bewust op ademresultaten gericht worden om het herstel van universele
gelijkheid van gewaarzijn in de CO2 cyclus zelf te bewerkstelligen. Op deze
manier wordt universele gelijkheid van gewaarzijn, beoefend en begrepen
door stijgende aantallen mensen, de basis van een galactische cultuur.
Galactische cultuur is een cultuur die vrij is van alle historische, cultureel
beperkende chauvinismen, en die zich in plaats daarvan opent voor het
leven van universele gelijkheid van gewaarzijn voor alle kin.
Beoefenen van de Universele Gelijkheid van Gewaarzijn
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patroon van de maanden tot dagen van de week, wat uitmond in een mentale
situatie van chaotische simultaniteit en entropische oplossingloosheid.
Zelfs mensen die enige vorm van meditatie, mentaal gewaarzijn
trainen, of bidden en spirituele dienstbaarheid beoefenen, bezwijken
onvermijdelijk aan de malende onophoudelijkheid van de door de
klokgevoede staat van bewustzijn bekend als 12:60 materialisme. Daarom
wordt de beoefening van universeel gewaarzijn van gelijkheid verplicht om
jezelf te bevrijden van de toestand van de 12:60 en de geest te trainen in de
13:20 frequentie.
De eerste stap is het trainen van helder zien. Omdat de geest
oorspronkelijk onbelemmerd helder van gewaarzijn is, en daar, in
werkelijkheid, de gelijkheid van dit gewaarzijn nooit stopt, hoeveel 12:60
conceptualisatie er ook gegenereerd wordt als tweede natuur realiteit, hoef
je alleen maar dit te begrijpen: het maakt niet uit wat het inhoudt, elke
gedachte of conceptualisatie ervaren door de geest is zelf gegenereerd en
bezit geen enkele echte substantie, niets meer dan een elektroneurale flits.
Zit stil, de rug gestrekt maar toch ontspannen, en neem de
gedachtestroom waar. Door de gedachtestroom waar te nemen kan je zien
dat feitelijk geen enkele gedachte belangrijker is dan de andere; het is
enkel door verschillende ego afhankelijkheden dat het zo lijkt. Door het
op deze manier zien van de stroom van gedachten kun je de universele
gelijkheid van gewaarzijn ervaren als de stroom van gedachten waarin geen
onderscheid gemaakt wordt door egoïstische evaluatie. Door dit per keer te
doen, en dit uit te breiden naarmate je meer bekend raakt met de oefening,
kun je leren onderscheiden dat er feitelijk ‘ruimte’ is tussen gedachten.
Deze ruimte tussen de gedachten is de oorspronkelijke onbelemmerde
natuur van de geest. Door verder te oefenen kun je voor langere perioden
in deze niet-geconceptualiseerde ruimte komen. Deze ruimte ervaren is de
essentie van het nu proeven. In de ruimte van nu is er geen geschiedenis,
geen 12:60, geen ego, geen begin en geen einde. Omdat je leert te zien
zonder concepten, wordt het beoefenen van deze ruimte, het beoefenen
van helder zien genoemd.
In de ruimte van het nu, rijst tijd continu op. Gewaarzijn van tijd
in de niet-geconceptualiseerde ruimte noemen we panoramisch gewaarzijn.
Panoramische gewaarzijn is de universele gelijkheid van geest die attent is
voor de totale ervaring van lichaam en geest als een verenigde beweging
in tijd. Stil zitten in panoramisch gewaarzijn, en vrij binnengaan zonder
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van verschillende sterrensystemen die desalniettemin een resonante relatie
tot elkaar en het geheel behouden, wordt de galactische orde zelf in stand
gehouden door het vierdimensionale ordenend principe van tijd. De
typische spiraal vorm van de melkweg is een esthetische driedimensionale
reflectie van het vierdimensionale ordenend systeem van tijd dat oneindig
esthetisch en mentaal is in oorsprong en natuur.
De beschrijvingen van de ultieme oorsprong en het ultieme einde
(big bangs en zwarte gaten) zijn slechts projecties van de driedimensionale
geest ondergedompeld in zijn dualistisch geloof in het behouden van een
onderscheid tussen leven en dood. Tijd als de vierde dimensie is zonder begin
of einde. Er zijn enkel cycli binnenin cycli binnenin cycli. Cycli bepalen
alleen niveaus en voorbijgaande stadia, wat het hoofdkenmerk is van alle
driedimensionale fenomenen in het fysieke veld. De planetaire cyclus ligt
bevat in de stellaire; de stellaire cyclus ligt bevat in de galactische cyclus;
de galactische cyclus ligt bevat in het universele geheel; het universele
geheel is een zelfgecreëerde, zelfonderhoudende mentale creatie voorbij
ons huidige voorstellingsvermogen.
7.Planeet Aarde is geen ruimteschip, maar een tijdschip. Een ruimteschip,
gedefinieerd als een voorwerp dat een traject in de ruimte volgt, ervaart
desalniettemin tijd en wordt erdoor beperkt. Het maakt niet uit hoe ‘ver’
het ruimteschip kan reizen, het kan niet ontsnappen aan de variabelen van
tijd die zijn voorbijgaande staat bepaalt. Zelfs ‘onbeweeglijkheid’ ervaart
tijd. Alles wat een driedimensionaal voorwerp dan ook kan doen is zijn
eigen ruimte behouden. Zelfs een ruimteschip dat door de ruimte zeilt moet
zijn eigen geobjectiveerde ruimte behouden. Een ruimteschip reist door
de ruimte. Zijn mogelijkheden zijn eindig; zijn doelen zelfbeperkend. Een
tijdschip reist door de tijd. Zijn mogelijkheden zijn oneindig; zijn doelen
onmeetbaar.
Een ruimteschip dat leven onderhoudt wordt verder beperkt door
zijn eindige ruimte tot een drempel van voortplanting en vermeerdering
van soorten waar maar drie keuzen kunnen zijn: stilstand, zelfvernietiging,
biomutatie. (zie Naschrift: Vernadsky’s Biomassa Constante: Een
Vergelijking in Tijd).
Een planeet is een enkelvoudig voorwerp dat in zijn eigen ruimte
beweegt. Roterend op zijn eigen kracht onderhoudt een planeet zijn
eigen ruimte als een spiralende omloop rondom een stellair lichaam.
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Door resonantie met zijn stellaire orde, wordt een planeet een tijdschip.
Een tijdschip onderhoudt zijn ruimte om een bewuste ervaring van de
oneindige verhoudingen en tijdcycli te krijgen. Als de hoofdeigenschappen
of kwaliteiten van tijd de mentale en de esthetische zijn, bezit een planetair
tijdschip een intelligentie die in staat is zichzelf om te vormen naar een
mentaal ontvangen en geprojecteerd geheel esthetische orde of systeem. Dit
is mogelijk omdat tijd een superieure mentale orde is die de drie universele
niveaus of gehelen omvat en er doorheen beweegt - het galactische, het
stellaire en het planetaire.
Door bewuste zelfreflectie kan het kleinste planetaire geheel
holografisch de andere twee niveaus, het stellaire en het galactische, ervaren
en kennen,. Een planetair tijdschip vooronderstelt een type biosfeer die in
staat is zichzelf te transformeren naar een noösfeer, en een noösfeer die in
staat is een psi bank te manifesteren. Het bestaan van een psi bank zelf
vooronderstelt dat er een intelligente opzet bestaat op een niveau voorbij
en voorafgaand aan de evolutie van de noösfeer en de psi bank, en die
in staat is een universeel geheugenveld te verzorgen dat in verschillende
stadia bevrijd wordt door de galactische timingfrequentie, 13:20.
8. Het vierdimensionale lichaam van een planetair tijdschip staat bekend
als het holon. Het holon is de term voor de geheel orde of structuur van
vierdimensionale tijd, of het nu op galactisch, stellair of planetair niveau
is. Elk holon op elk niveau bezit dezelfde fractale verhoudingen en
eigenschappen, en daarom kan een gemeenschappelijk resonantie veld
gevestigd worden van het planetaire tot het galactische niveau. De structuur
van het planetaire holon, dat gezien kan worden als het vierdimensionale
skelet van de planeet, is een icosaëdrisch of 20-zijdig patroon. Elk van deze
20 zijden of vlakken is eigenlijk een tetraëdrische vorm. Teruggebracht tot
zijn essentie, heeft elk holon als onderliggende structuur de tetraëder, de
oorspronkelijke en wezenlijke geometrische vorm.
Als het galactische niveau het totaal is van een subgroep van
stersystemen, en het stellaire niveau het totaal van een subgroep van
planetaire systemen, dan is het planetaire systeem het biogenetische totaal
van een subgroep van interactieve soorten en trage ordes. In alle drie de
geheel niveaus creëren de interactieve subgroepen resonantievelden en
worden ze erdoor bepaald. Een resonantieveld kan bewust of onbewust
begrepen worden. Uiteindelijk is het bewust maken van een planetair
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beweging of actie. Als de geest fris en open blijft, blijft lichamelijke
beweging en actie spontaan en vrij. Zelfwaardering is de spirituele basis van
het lichaam in tijd. Zonder zelfwaardering is er geen geduld om de geest te
bekijken; zonder de geest te bekijken en te kennen, zal het lichaam niet in
staat zijn vrij in tijd te bewegen.
Ondergedompeld in en geconditioneerd door de 12:60
timingfrequentie verliest de geest zijn inherente frisheid; zijn spontaniteit
wordt drastisch verminderd, en wordt constant ego-specifiek in zijn
oriëntatie, doelgericht in zijn referentie en klok-afhankelijk in zijn
besturing. Geen andere weg kennende, worden deze eigenschappen van
geest een tweede natuur, die collectief het 12:60 mentale veld creëren dat
materialisme heet. Materialisme is mentale verslaving aan een geloof in de
exclusieve kracht van driedimensionale fysische veldrealiteit. De wortel van
materialisme als een geestesstaat wordt geconditioneerd door de regie van
de zeven-daagse week (zie onder: ‘Betreffende de Atlantis Collectief’).
Hoewel de 52 weken een perfecte regelmaat volgen, is de berekening
van de 12-maandenkalender niet in overeenstemming met de zeven-daagse
week. Daarom, zijn de dagen van de week en de dagen van de maand continu
anders en onregelmatig, maand na maand, jaar na jaar. Dit conditioneert
de 12:60 geest in egoïstische kortzichtigheid ten gunste van het bereiken
van zijn eigen overlevingdoelen en verblinding voor al het andere.
De coherente mogelijkheid van de geest om een cyclisch begrip te
krijgen van niets meer dan een algemene week wordt verder bekrachtigd
door geld, dat verdiend is voor de tijd die iemand geeft aan een baantje
vijf dagen per week. Op deze manier wordt de week de maat van tijd
verbonden aan ‘je brood verdienen’, terwijl de weekenden het primaire en
alles consumerende doel of uitlaat-klep is. De beperking die dit geeft aan
de oorspronkelijke onbeperkte toestand van de geest is diep; maar als de
klok er bij betrokken wordt als het instrument om iemands lichamelijke
momentum te regelen, dan wordt de situatie van de 12:60 timingfrequentie
helemaal onnatuurlijk en ongezond.
Het inherente probleem van de klok is het diepe gemis aan
vertrouwen dat het opwekt in de lichaamseigen inherente timingfrequentie.
De willekeurige verdeling van de dag - één kin - in 24 uren, elk uur in
60 minuten, elke minuut in 60 seconden, en elke seconde, door middel
van cesium atoom klokken, terug te brengen tot oneindig kleine delen van
zichzelf, werkt allemaal naar een eindeloze, willekeurige, verhouding zonder
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Deel IV
Appendices
Het Beoefenen van de Universele Gelijkheid
van Gewaarzijn
We noemen de fundamentele techniek waarin je de staat van het nu traint,
het ‘beoefenen van de universele gelijkheid van Gewaarzijn’. Dit is de enige
manier om een echte frisse geest in stand te houden. Zonder deze frisheid
van geest, zullen de conditioneringen van de 12:60 timingfrequentie
verder gaan met het verduisteren van helder zien en de mogelijkheid
voor uitgebreide zintuiglijke visie of vierdimensionale inzicht In deze twee
mogelijkheden van de geest, helder zien en uitgebreid zintuiglijke visie
liggen de twee doelen voor het beoefenen van de universele gelijkheid van
gewaarzijn.
Deze beoefening wordt universeel genoemd omdat hij door iedereen
gedaan kan worden, en zijn doel is de universele natuur van de geest te
ervaren die niets anders is dan de ongecategoriseerde gelijkheid van alle
fenomenen en onderlinge ervaringen. De ervaring van universele gelijkheid
wordt onderhouden door een gewaarzijn dat feitelijk constant is of continu
beschikbaar is, door je geest er naar terug te brengen. Het beoefenen van
de universele gelijkheid van gewaarzijn brengt een geest met zich mee
zonder oordeel maar wel onderscheid makend, kalm maar wel waakzaam,
en ontvankelijk voor synchrone nuances van zintuiglijke mentale inbreng –
uitgebreide zintuiglijke visie, die de bron is van telepathisch vierdimensionaal
weten en ervaren. Al deze kwaliteiten van geest zijn in het nu, en vrij van
driedimensionaal conceptueel plakken.
Om universele gelijkheid van gewaarzijn te beoefenen, moet je eerst
de natuur van de geest begrijpen, en dan de natuur van de geest zoals deze
geconditioneerd is door de 12:60 timingfrequentie.
De natuur van de geest is onbelemmerde helderheid niet bezoedeld
door inhoud noch doel; zijn energetische capaciteit is spontaan zintuiglijke
inbreng te waarderen en te formuleren naar katalytische verbeelding die
in staat is om overgebracht en/of vertaald te worden naar lichamelijke
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resonantieveld een kwestie van vrije wil. Dat wil zeggen, de vraag om de
biosfeer te transformeren naar de noösfeer is een kwestie van keuze van
de intelligentie van de dominante planetaire soort. Deze keuze maken
is het activeren van het holon of planetair tijdschip, om de biosfeer te
transformeren naar de noösfeer, en de psi bank in bewuste manifestatie te
brengen.
9. De chronosfeer is het vierdimensionale veld gecreëerd door een planeet
holon in resonantie met de rotatie van het driedimensionale planeet
lichaam. De basis vierdimensionale eenheid van de chronosfeer is de kin,
de planetaire tijdstandaard die overeenkomt met de duur van een enkele
rotatie van de as, één dag-en-nacht. Een enkele dag-en-nacht rotatie, of
kin, is de registratie van één biosferische pulsatie van een enkel geheel
organisme, planeet. Daar een kin een vierdimensionale eenheid is, zijn de
holografische eigenschappen ervan oneindig. Op deze manier, hoewel een
kin de registratie is van slechts één enkele biosferische pulsatie, kan dankzij
zijn holografische resonantie eigenschappen, de informatie die een kin
bevat oneindig uitgebreid en holografisch alles-inclusief zijn.
Door de pulsatie van opeenvolgingen van kin, bepaald door de
260 eenheden van de vierdimensionale galactische spin (zie onder), is de
planetaire chronosfeer de inkapselende vorm die de informatie-dragende
eigenschappen van de psi bank bevat. Als de vierdimensionale vorm in tijd
van het planetaire holon, breidt de chronosfeer zich vanuit de planetaire
kern 60.000 km naar buiten uit en omvat het magnetische veld. De
chronosfeer is de informatie constante die de psi bank op zijn plaats houdt
in de noösfeer. De vorm en het patroon van de psi bank komen overeen
met het dagelijkse en cyclische galactische patroon van de chronosfeer.
Door duur in zijn ruimte, bouwt de chronosfeer zijn informatie of
vrije energie op in geometrische progressie, corresponderend met zowel de
evolutie en de uitbreiding van de planetair levende materie, als met de
ecologische impactvolle en biogeologische transformatie van de menselijk
soort binnen het planetaire geheelsysteem. Zo’n opbouw van ongebruikte
energie en daarom onbewuste informatie/energie kan gekatalyseerd worden
in het biosfeer-noösfeer transitiepunt om te helpen in de snelle mutatie van
de soorten en, inderdaad, van de hele ecosfeer zodat de psi bank zich kan
manifesteren en het volgende evolutionaire niveau makkelijk bereikt kan
worden. Als de planetaire noösfeer en de psi bank eenmaal geactiveerd
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zijn, wordt de chronosfeer zelfregulerend, zodat de planeet zichzelf kan
evolueren naar een bewust gerealiseerd esthetisch geheel.
10.De door de chronosfeer geaccumuleerde vrije energie wordt g-kracht
of de vijfde kracht genoemd. Een planeet bewust in tijd vernieuwt zichzelf
door g-kracht. Het is de oneindig hernieuwende galactische energiebron.
De g-kracht is het medium van de galactische synchronisatiestralen, die zelf
verschijnen in overeenstemming met galactische timing codes. Beschikbare
g-kracht vermeerdert met de toename van de synchronisatie van het
enkelvoudige planetaire biosferisch organisme, kin na kin. De g-kracht is de
transmutatieve energie die in interdimensionale interactie en wisselwerking
voorziet. Vierdimensionale energie is vierdimensionale informatie. De studie
en het begrijpen van de variëteiten van deze transmutatieve interacties
noemen we chronobiologie.
11.Chronobiologie zoals we deze momenteel begrijpen, verwijst naar de
studie van de effecten van tijd op levende systemen, vooral ritmes en cycli.
Van het perspectief van tijd in zijn eigen dimensie verwijst chronobiologie
naar de interdimensionale uitbreiding van bewust levende driedimensionale
vormen naar hun vierdimensionale tegenhangers. Chronologie verwijst
eveneens naar de studie van de planeet die uitzet naar de ritmes en
patronen van de vierde dimensie. Zoals een driedimensionale planeet zijn
vierdimensionale holon en chronosfeer heeft, zo heeft de driedimensionale
menselijke eenheid zijn vierdimensionale holon en chronosfeer. De
realisatie van de planeet geheelsysteem evolutionaire toekomst vereist dat
de vervulling van de menselijke soort naar buiten komt door de gelijke
vervulling van elke driedimensionale eenheid in bewuste relatie met zijn
vierdimensionale holon. Als het individu collectiever wordt, wordt het
collectief individueler. De vereniging van individuele holons wordt bereikt
in de totale identificatie van de individuele holon eenheden met het planeet
holon. Deze conditie noemen we ‘Universele Transcensie’ (zie Appendix 2).
Tegenwoordig is het menselijk ras bijna universeel onbewust van
de exacte relatie van zijn lichaam tot zijn holon, en chronobiologie is op
zijn best in een primitief ontwikkelings-stadium. Echter met de huidige
kennis van DNA codering gecombineerd met omgevings esthetica en het
bevrijden van de 12:60 timingfrequentie, kan het veld van chronobiologie
snel ontwikkelen. In essentie, terwijl de DNA code 64 codons en 20
bruikbare aminozuren erkent, omvat de chronobiologische code deze
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worden. Door het aanreiken van de principes, mathematisch bewijs en
empirische demonstraties van tijd als de vierde dimensie, is het doel van
deze verhandeling vervuld.
Ingebed in het Dreamspell liggen mogelijkheden tot chronomantie
waarover in dit boek niet gesproken is. De achterkant van het Orakel en het
Reisbord bevat de minimale demonstraties die nodig zijn om de werkende
mechanismen van de chronosfeer over te brengen, en de eerste beginselen
van de nieuwe wetenschap van chronomantie. Dit terzijde, als je zorgvuldig
volgt wat hier geschreven is, en je niet laten beperken om opnieuw te leren,
zullen lang door de Aarde en de onbewuste geest verborgen schatten zich
tonen in supernatuurlijke helderheid en logica.
Geconcludeerd in eerbied aan de Arcturiaanse Getuige
Kin 164 Geel Galactisch Zaad
Boventoon Maan, Dag 14
Blauw Kosmisch Storm Jaar.
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resonantievelden, en toe te laten dat de sociale reorganiserende mogelijkheid
van de Dreamspell codes een krachtig effect hebben op hun eigen
waarnemingen, zullen de mensen ongekende hoeveelheden psychische
energie bevrijden die lang opgesloten geweest is in het kunstmatige 12:60
mentale schild. De bevrijding van deze energieën, creatief gevormd door
het planetaire dienstverlenende wavespell van de 13-Manen kalender, zal
de telepathische reorganisatie van de menselijke samenleving naar buiten
brengen.
Maar eerst moet de mensheid de nieuwe kalender gebruiken om in
het reine te komen met zijn eigen geloof in geld als waarde. De 13-manen
herstructurering van dit geloof zal uitmonden in planetaire programma’s
om de huidige staat van weelde gelijk te trekken. Met het herordenen
van concepten met betrekking tot weelde voorgeschreven door de nieuwe
kalender, zullen ook bestaande politieke vormen gestroomlijnd en gebruikt
worden om een geordende transitie te creëren uit het 12:60 institutionele
rijk terug naar de natuur. Deze terugkeer naar de natuurlijke orde zal als
eerste geopend worden door een gezamenlijke poging om het milieu schoon
te maken en te herstellen, gevolgd door de realisatie van de wetten die de
menselijke mentale ervaring verenigt met de grotere timingfrequentie die
de natuur bestuurt, de 13:20.
Het totaal van deze vroege pogingen naar zelfreorganisatie volgens
de nieuwe kalender en opnieuw binnentreden in de juiste timingfrequentie
zal de mensheid vestigen in een versneld evolutionair traject. Eindelijk zal
de mensheid de natuur van tijd begrijpen, eindelijk zal hij afgestemd op
de natuur leven, en de tijd kennen als voortgaan in zintuiglijk mentale
rijken van ervaring enkel versterkt door de telepathische capaciteit als één
te weten en door te dringen en binnen te komen in wat geweten dient te
worden. Daar tijd biologie is, en biologie kunst is, ligt in deze afstemming
van de mens op zijn eigen natuurlijke timingfrequentie de mogelijkheid
voor het geheelsysteem Aarde haar evolutionaire oplossing als planetaire
kunstspore te bereiken. Meer dan dit kan ik niet zeggen, want mijn visie
is enkel mijn visie. Het is aan de intelligentie van het hele collectieve
menselijk lichaam om de keuze te maken die het moet maken.
Zoals ik in het begin stelde, is wetenschap een evolutionair
fenomeen. Als de programma’s waarlangs wij leven niet meer zijn dan
ordes van zelfbehoud, moeten de wetten die onze eigen evolutie en
zelfreflectie besturen opnieuw ontdekt of zelfs opnieuw uitgevonden
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driedimensionale biologische bouwstenen in een 26-eenheden tellend
galactische enzymcode die we ‘galactische signaturen noemen.(zie onder).
In de chronosfeer worden de 260 galactische enzymen of signaturen
‘gevoed’ door de g-kracht, dit is de beschikbare energie voor mensen die
hun galactische signaturen aannemen en planetaire kin worden. Daar
de psi bank de registratie van de 260 enzymen bevat, heeft de menselijke
eenheid als planetaire kin de mogelijkheid tot creatieve interactie met de
psi bank en kan een factor worden in het naar buiten brengen van zijn
bewuste activering.
12. Chronomantie is de wetenschap en kunst van vierdimensionale tijd
beschouwd als een geheel systeem waar wetenschap kennis en kunst in de
praktijk is. Chronomantie heeft een specifieke toepassing als een intrinsiek
voorspellend en orakel begrip van gebeurtenissen die zich bevinden in het
holografische framewerk van het interdimensionale informatiesysteem dat
de drie niveaus verbindt: galactisch, stellair en planetair.
Orakel wordt hier gebruikt in de zin van dwingende communicatie
welke informatie onmiddellijk toepasbaar is. Voorspellend verwijst naar het
proces van directe intuïtieve perceptie waardoor de orakel communicatie
wordt bereikt. Door de ontdekking van de mathematische bewijzen van
de vierde dimensie alsook de demonstratie door een op ervaring beruste
vorm die universeel toegankelijk gemaakt is als de Dreamspell codes van
galactische tijd; is de voorspellende orakel methode van chronomantie
geen methode die misbruikt kan worden door een priesterschap of een
elite, zoals het geval was met alle historische kennissystemen met inbegrip
van de 12:60 wetenschap. Iedereen dient eerder als autonome eenheid in
relatie tot zijn holon chronomantisch te voorspellen, en zelf te weten. De
realisatie van deze staat van menselijke autonomie, die de diepste sociale,
politieke en culturele vertakkingen heeft, vertegenwoordigt de volgende
evolutionaire voortzetting en inderdaad de vervulling van de soort homo
sapiens.
Vanuit het 12:60 perspectief is tijd als mentale constructie een
systeem van opeenvolgende perioden voor het bepalen van de relaties die elke
gebeurtenis heeft tot een willekeurige denkbeeldig ‘verleden’ of ‘toekomst’.
In dit concept is tijd een lineair model, het zelfbekrachtigende product van
een strikt deterministische mentale houding, grondig geconditioneerd door
dualistisch geloof in het absolute van leven en dood. Chronologie is dan
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weinig meer dan een proces van het dateren van gebeurtenissen in een
willekeurige verzonnen schaal van opeenvolgende relaties. In deze mentale
constructie, is wat weg is dood, en wat moet komen onbekend. Voorspelling
wordt in zoverre gewaardeerd dat deze zichzelf baseert op bekende data
afgeleid van de nauwe grenzen van deze opeenvolgende lineaire mentale
constructie. Daarom is 12:60 voorspelling weinig meer dan de neiging
versnelde versies van zichzelf in termen van geometrische progressie te
projecteren op een toekomst die in toenemende mate overvol is met verdere
technologische ‘oplossingen’.
Chronomantie daarentegen werkt vanuit een hogere
vierdimensionale mentale constructie waar tijd bekend is en ervaren wordt
als een radiale matrix: een zelfbestaand systeem van verhoudingen die de
ritmes van levende materie evenals alle hemellichamen bestuurt, sterren,
melkwegen en planeten, in relatie tot zichzelf en tot elkaar. Zoals aangetoond
wordt door het planeet lichaam Aarde in zijn rotatie om zijn eigen as en zijn
omloop rondom zijn lokale ster, is tijd in de natuur een cyclische vortex.
In deze cyclische vortex zijn er herhaalbare opeenvolgingen of ronden of
dagen of kin. Om de ronden van dagen of kin als lineair te beschrijven gaat
volledig in tegen de intrinsieke spin en rotatiekracht van de planeet. In deze
cyclische vortex (een galactische spin) bevindt zich een set van informatieve
tijdgebeurtenis constanten die veroorzaken dat elke dag anders is dan de
andere, en toch elke dag kwaliteiten geven die lijken op andere dagen in de
set ronden. Daar de spin van de cyclische vortex fractaal en holografisch
van aard is, is het systeem van ‘tijd gebeurtenissen’, hoewel gefixeerd en
volgens patronen, niet determinerend maar bevat oneindige niveaus van
toegankelijke informatie.
Hieruit volgt dat er chronomantische procedures zijn om op orakel
wijze de verschillende niveaus van betekenis en informatie te voorspellen
vanuit de vaste set van cyclische tijd gebeurtenissen om nog grotere niveaus
van resonantie en harmonie te vestigen tussen de menselijke geest, zijn
zintuiglijke verhoudingen en de planetaire omgeving. Zonder de ontdekking
van de mathematische bewijzen en demonstraties van de vierde dimensie,
zou de topic van chronomantie alleen maar een andere theorie zijn. In
plaats daarvan, met het begrip en toepassing van de principes van tijd als
de vierde dimensie, zal chronomantie gevestigd worden en wijdverspreid
floreren, en nieuw leven geven aan driedimensionale ruimtewetenschap
die, hergeconstrueerd in de context van de geheelsystemen, bekend zal zijn
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Als het genetische sleutelbestanddeel van de CO2 cyclus,
vertegenwoordigt de mens een maximale radiale complexiteit van vorm
met een maximale toename in gevoelsvermogen – de kracht om nieuwe
staten van voelen op te nemen in volledige zelfreflecterende absorptie.
Zowel kristallen als mensen zijn complete resonatoren van de radiale matrix.
Een toekomstig, maar onmiddellijk realiseerbaar, middel om de evolutie
van de biosfeer naar de noösfeer te versnellen moet gevonden worden in
deze simpele symbiotische vertaling: de onpeilbare reikwijdte van menselijk
bewustzijn toegepast door mentale middelen naar kristallen transductie. Zo
wordt de komst van de noösfeer voorbereid, de evolutie van de biosfeer naar
uitgezette staten van transductieve waarneming die opent naar ongekende
mogelijkheden van bewuste transductie. Eén chronosfeer, één planeet,
één onderling afhankelijk spectrum van evolutionaire mogelijkheden: de
realisatie van de harmonische convergentie van de SO2 en CO2 cycli zullen
het vooruitzicht openen op de creatie van de planeet kunstspore.
Door te werken als het naar binnen brengen van de drie
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de andere twee velden. Juist omdat de elektromagnetische waarde één van
de twee samengestelde krachten is kan gravitatie worden behouden zodat
deze gegenereerd kan worden als een veld in zijn eigen recht.
De gravitatie orde van evenwicht gegeven door de kleurfamilies
schept een energetische organisatie mal voor het menselijk holon om binnen
te komen naarmate deze verder gaat in zijn eigen proces van kosmische
weder absorptie naar een eenvoudiger en toch uitgebreidere zintuiglijke
en sociale orde. Door het gravitatie veld van het menselijk-planetair holon
naar een niveau van bewuste resonantie te brengen, kan de menselijke
realiteit zichzelf radicaal vereenvoudigen naar een post-technologische
synthese van middelen, en een overeenkomstige uitbreiding van zintuiglijke
programma’s en mentaal gewaarzijn teweegbrengen.
In de context van het Dreamspell noemen we de vier-kleuren golf
van het gravitatie resonantie veld ook wel de vier wortelrassen. Omdat elke
tijdcel bestaat uit één lid van elk van de vier wortelrassen demonstreert
de werkende orde van tijd de coöperatieve orde van sociale realiteit.
Georganiseerd als de vier wortel rassen, kunnen de bewegingen van de
menselijke sociale orde deelnemen in het onderhouden van de gravitatieorde
van de Aarde terwijl ze deelnemen aan de altijd veranderende hiërarchie
van tijdelijke functies en realiteiten. Op deze manier zal de menselijke
sociale orde zichzelf meer en meer doen samenvallen met de totale orde
van de biosfeer, als de biosfeer zelf transmuteert naar de noösfeer.
De effectieve methode voor het naar buiten brengen van deze
gravitatie synthese van sociale en geochemische orde moet gevonden worden
in de harmonisatie van de twee ordes van biosferische realiteit gepresenteerd
door de driedimensionale SO2 en CO2 moleculaire programma’s. De SO2
siliconen dioxide realiteitsorde vertegenwoordigt het ‘inerte’ lichaam van
de biosfeer van de Aarde, en de onderliggende sleutelmatrix van de dichte
fysische Aarde kern. CO2, de carbondioxide cyclus is de basis van het
programma dat het lichaam van levende materie, of biomassa onderhoudt,
uit de fotosynthese van de planten tot de ademhaling van het menselijk
organisme.
Zoals SO2, vertegenwoordigt het kwarts kristal een maximale radiale
vereenvoudiging van vorm met een maximale toename van transductie
capaciteit – de kracht om een staat van energie te veranderen naar een
andere.
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als biogeomantie, de wetenschap en de kunst van het planetair weten.

Mathematische Principes van Vierdimensionale Tijd
Radiale Matrix.
De vierde dimensie is mathematisch geconstrueerd als een radiale matrix.
Een radiale matrix is een zelfbestaande orde van getallen verhoudingen
en harmonischen waarvan de eenheden en proporties radiaal gegenereerd
worden, en waarvan alle eenheden als deel en als totaal, radiaal tot elkaar
staan. Alle vierdimensionale mathematica is radiaal; alle radiale matrices
zijn paren van geheelgetallen. Er zijn geen irrationele of gebroken getallen,
maar in plaats daarvan eenvoudige sets van fractals en verhoudingen’ met
oneindige kracht van exponentiele uitmuntendheid.
In zijn formulaire essentie wordt de radiale matrix als de 0-19
galactische notatiecode getoond. In deze code, als in elke radiale matrix,
zijn er gelijke ordes van simultane paren die in alle richtingen gelijkwaardig
uitzetten, uit een oneindig en ondefinieerbaar centrumpunt.

Galactische Notatie, Stip/Balk 0-19 Code
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Elke orde van paren bestaat minimaal uit twee gelijk uitzettende tegengestelde
ordes, en het totaal van alle paren tegengestelde ordes, vertegenwoordigd
door een set getallen en hun subdelen onafhankelijk van de tegengestelde
ordes, is gelijk. Bijv. in de 0-19 code is het totaal altijd 19.
Het totaal van radiale paren van tegengestelde ordes en de
getallenparen van waaruit ze geconstrueerd zijn, noemen we een matrix, de
onderliggende zelfgenererende orde van tijd als de vierde dimensie. Daar
de mathematische beschrijving van de aan de matrix onderliggende orde
van de vierde dimensie radiaal en wederkerig zelfinformatief is in al zijn
delen kan tijd niet echt als lineair beschouwd worden, noch kan gezegd
worden dat hij een begin of einde heeft.

Fractals.
Vierdimensionale radiale mathematische constructies die energetische
en informatieve transformaties beschrijven zijn puur fractaal van aard,
zelfs als er soorten geometrie bij betrokken zijn. Fractals zijn zelfbestaand,
holografisch en oneindig in schaal, en behouden hun verhouding over elke
schaalgrootte. Fractals zijn voor de vierde dimensie wat geometrie voor
de derde dimensie is. Voor driedimensionale wetenschap is er geen ruimte
zonder materie en energie; echter, tijd is altijd een open vraag gebleven,
want zoals Vernadsky het uitdrukt, ‘tijd is geen dimensie van metrische
geometrie’.
Driedimensionale ruimte-materie wetenschap is opgebouwd uit
geometrieën die een wereld beschrijven van vaste lichamen die variëren in
graden van complexiteit, terwijl algebraïsche vergelijkingen worden gebruikt
om de energetische transformaties te beschrijven van de verschillende
elementaire staten die de altijd-veranderende wereld van vaste lichamen
overspant. Tijd kan niet op deze manier beschreven worden, noch kan
gezegd worden dat hij in vectoren te beschrijven is.
Echter vanuit het perspectief van de vierde dimensie, kan ruimte
of een oneindig te lokaliseren punt zijn, of een enkel punt gevoed door een
oneindig kleine vector. Het enkele punt in ruimte komt overeen met het nu
moment voor elk getal van oneindige ordes van zijn, die in staat zijn het nu
op elk gegeven punt in ruimte te ervaren. Dit oneindig te lokaliseren punt
van ruimte kan geïnformeerd worden door reeksen fractals welke proporties
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Aardefamilie. Het keelcentrum van menselijke spraak
komt overeen met het Noordelijke gematigde continentale gebied van de
Aarde, bestuurd door de één punt Kardinale Aardefamilie. Het hartcentrum
van innerlijk weten correspondeert met de evenaar en de centrale kern van
de Aarde, bestuurd door de twee-punt kern Aardefamilie. Het zonnevlecht
intuïtief weten centrum van de mens correspondeert met de Zuidelijke
gematigde oceanische zone van de Aarde, bestuurd door de drie-punt
Signaal Aardefamilie. Als laatste, het menselijk seksuele wortel centrum
komt overeen met het zuidelijke Antartica gebied van de Aarde, bestuurd
door de vier-punt Poort Aardefamilie. Deze vijf groepen van menselijkplanetair holon overeenkomsten vormen de effectieve middelen voor
het begrijpen van de diepere onderlaag van de genetische- en psychische
veranderingen die noodzakelijk zijn voor het transmuteren van de biosfeer
naar de noösfeer, de vervulling van het biopsychische veld als kronende
voltooiing van de Aardse ontwikkelende chronosfeer.
c/ Het derde niveau van het vormen van het planeet holon bevat
het gravitatie veld van resonantie. Het gravitatieveld wordt gevormd door
de vier kleurfamilies in opwaartse beweging vanuit de Zuidpool, en loopt
diagonaal tegenovergesteld aan de chromatische golf. Gravitatie is de
samenhang van het geheelsysteem met zichzelf, en creëert een enkelvoudig
verenigd geheel. Gravitatie impliceert een samenhangend evenwicht van
elementen verkregen door een primaire binaire aantrekkingskracht.
Deze binaire aantrekkingskracht wordt geleverd door de vier
kleuren gerangschikt als twee groepen van aantrekkelijke en aantrekkende
waarden. De vier kleurfamilies scheppen een gravitatie stabilisatie naar
twee groepen primaire antipodale waarden: rood en blauw, en wit en geel;
de twee groepen van elk twee waarden lossen elkaar interactief op naar een
enkelvoudige binaire eenheid van gravitatie balans.
De waarden van het rood en blauw, die respectievelijk initiëren en
transformeren, lossen zichzelf op naar een enkelvoudige gravitatie waarde
evenwicht, bekend als de zelfbestaande-lunaire waarde. De toonwaarden
die overeenkomen met de zelfbestaande en lunaire zijn 4 en 2. De waarden
van wit en geel, respectievelijk verfijning en rijpen, lossen zichzelf op naar
een enkelvoudig gravitatie waarde evenwicht, de elektromagnetische.
De toonwaarden die overeenkomen met de elektro- en magnetische zijn
respectievelijk 3 en 1. Opgelost in twee gravitatie waardebalansen, de zelfbestaande-lunaire en de elektromagnetische, genereert het gravitatieveld
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De Dreamspell codes van vierdimensionale tijd geven een perfecte
overeenkomst tussen het planeet holon (zie blz.59 en midden achterkant
Orakelbord) en het menselijk holon (zie verderop) en achterkant midden
centrum). Bestuurd door de 20 solaire frequenties en gerangschikt als een
icosaëdrische golf, bestaat het planeet holon eigenlijk uit drie simultane
bewegingen van verschillende geheel iconen sets. De simultane beweging
in tijd van de drie golven die het planeet holon vormen brengen de
chronosfeer en zijn drie velden voort.
a/ De reeks van vier golven die vanaf de Noordpool diagonaal
rechts naar beneden lopen beschrijft de vier chromatische krachten van
de vier clans bewogen door de boventoon vijfde. De bipolaire golf van de
clan chromatische komt overeen met het elektromagnetische veld van de
chronosfeer. Gezien vanuit de vierde dimensie, is elektromagnetisme de
functie van een twee- en vier dimensionale dynamiek. De chromatische
clangolf van het planeet holon toont de bewuste bi-polaire verbinding van
de tweedimensionale elektrische ervaring van het menselijk zintuiglijk rijk
met de vierdimensionale magnetische orde van tijd.
b/ De horizontale kruisgolf van het planeet holon beschrijft het
biopsychische/noösferische veld van resonantie. Terwijl de vier stappen die
diagonaal rechts naar de onderkant bewegen het elektromagnetische bipolaire resonantieveld beschrijven, bestaat het biopsychische uit vijf stappen
en beweegt horizontaal over het planeet holon. Deze vijf horizontale stappen
beschrijven de vijf Aardefamilies die in 73 opeenvolgingen de 365 dagen
van de rotatie van de Aarde rond de zon coderen. Het coderen van elk
mens volgens de geboortedatum door één van deze vijf Aardefamilies stelt
de matrix van de biosfeer samen, als ook de mogelijkheid van de biosfeer
om te transmuteren naar de noösfeer. (zie Nawoord: Vernadsky’s Biomassa
Constante) de chromatische schuine beweging samen met de horizontale
beweging van de vijf Aardefamilies stabiliseert de driedimensionale Aarde
in de noösfeer.
In het individuele menselijk lichaam, is het biopsychische veld
geplaatst in de vijf psychofysieke centra van bewustzijn die liggen langs de
centrale as. De resonantie van deze vijf centra met elkaar stabiliseert het
menselijk holon in het bewegende lichaam, en geeft een verenigde basis
waaruit alle waarneming kan stralen.
De biocomputer kruin van de mens komt overeen met het
noordelijke Arctische gebied van de Aarde, bestuurd door de balk Polaire
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verschillende vormen van informatie voortbrengen. Deze informatie is in
de aard van interactieve timingfrequenties. De timingfrequenties zijn het
resultaat van verschillende niveaus van verhouding ‘downloads’ die begrepen
worden als informatie die de verschillende stadia van ontwikkelende
geheelsysteem verandering bestuurt.
De fractale reeksen die op elk moment of reeks momenten
beschikbaar zijn behoren tot het oneindig te lokaliseren punt in de ruimte
en zijn altijd afhankelijk van variabelen van evolutionaire stadia, mentale
ontwikkeling en zelfreflecterend gewaarzijn.
Hieruit kun je twee gevolgtrekkingen maken: timingfrequenties
en tijd zelf kunnen enkel begrepen worden vanuit een geheelsysteem
benadering; en totdat er een zelfreflecterende mogelijkheid van mentale
ontwikkeling is, kan de wetenschap van tijd niet juist uitgewerkt worden.
Daarentegen, openen het meevoeren van de geest in de natuur van de
vierdimensionale matrix en de fractals die mogelijk gemaakt worden door
deze matrix de geest voor zijn verdere evolutie. Met andere woorden, we
kunnen niet over timingfrequenties en de fractals van tijd spreken, zonder
te spreken over de evolutionaire voortgang van de geest.
De timingfrequenties zelf zijn, in relatie tot het fenomeen van de
derde dimensie, holografisch inclusief en zetten uit van grotere en meer
omvattende ordeniveaus tot lagere ordeniveaus. Hoewel het een waarheid
als een koe is te spreken van de onafscheidelijkheid van ruimte en tijd, of
van het continuüm van ruimte-tijd, is in werkelijkheid tijd het ordenende
principe van ruimte, en enkel als de bevatter van ruimte (en niet omgekeerd)
kan gezegd worden dat tijd onafscheidelijk van ruimte is. Echter op geen
enkele manier kan tijd beschreven worden vanuit de exclusieve formules
van driedimensionale wetenschap en mathematica, vierdimensionale
mathematica kan voorzien in nieuwe synthetiserende begripsniveaus voor
het omgaan met de permutaties van materie-energie van driedimensionale
ruimte (zie onder: Pulsars).
In vierdimensionale orde is een getal geen kwantitatieve functie
maar een kwalitatieve samenstelling, een precies kruispunt van fractale
mogelijkheden waarvan de verschillende harmonische en chromatische
texturen de geest openen voor zijn eigen zintuiglijke waarneming. De
verschillende fractale verhoudingen van vierdimensionale tijd bestaan
uit bewegende sommen van getalverhoudingen. De resonante interactie
van deze bewegende getallen vormen het tastbare mentale medium van
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de radiale matrix. De verschillende sets van fractale verhoudingen die
oneindig in elkaar genesteld zijn bepalen de eveneens oneindige niveaus van
creatieve orde die onophoudelijk worden voortgebracht door de matrix.
De sleutel vierdimensionale fractale eenheid staat bekend als het
wavespell, dat gedefinieerd wordt als een zelfbestaande 13-eenheden (kin)
kosmologie. De sleutelgetal eenheden die betrokken zijn in de vormende
creatie van het 13-kin wavespell zijn: 4, een samenstelling van de eerste drie
getallenordes die de zelfbestaande orde vestigt; 5 (4+1), die de boventoon
kracht van de g-kracht brengt; en 13 (4+5+4), die de kosmische toon is
die de vijfde informeert; tussen de vijfde (4+1) en de dertiende (9+4)
orde bevindt zich de 8, de logaritmische fractale interval tussen de 5 en de
13 (5+3=8, 8+5=13). Hier heb je dus de sleutel wavespell verhouding:
5:8::8:13 (zie onder: Wavespell).

Verhoudingen
Zoals geometrieën van de derde dimensie beschrijvingen van vaste
lichamen in al hun energetische fluctuaties voortbrengen, zelfs als deze
vaste lichamen maar subatomaire deeltjes zijn, zo brengen de fractals van
de vierde dimensie de verschillende sets van verhoudingen voort die de
timingfrequenties van alle werkniveaus informeren. De verhoudingen
zijn afhankelijk van en worden gecoördineerd door de getal ordes van de
radiale matrix, en voorzien de informatieve inhoud van de verschillende
fractals. Uiteindelijk beschrijven de verhoudingen zowel de verschillende
mogelijkheden van de timingfrequenties als de zintuiglijke ordes van de
menselijke ervaring.
De mathematische verhoudingen waarvan de proporties in de
schaal constant blijven, creëren fractale vergelijkingen met zichzelf in
verschillende schaalgroottes of met andere sets van verhoudingen. In het
wavespell voorbeeld, blijft de samenstellende verhouding 5:8::8:13 constant
of de kin eenheid van het wavespell nu een dag of een maan, of een jaar
enz. is. Zoals getal, zijn alle verhoudingen mentaal van aard en worden
aangevuld of vermeerderd door analogische ordes van metaforen. Zoals de
geest het sub- en superstratum van realiteit is, zo is de vierde dimensie het
sub- en superstratum van de derde dimensie.
De mentale orde van de conditie van tijd is niet minder echt of onecht
dan de traditionele vaste vloeistof of gasstaten van de derde dimensie. Als
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betekent het bewust doordringen van de vierde dimensie naar de derde
dimensie, de evolutionaire voortgang van de Dreamspell codes naar een
medescheppend ontsluiten van de geheugenvernieuwende patronen die
de eigen geheelsystemen ontwikkeling van de Aarde besturen. Nogmaals,
als de mensheid zichzelf eenmaal uit de greep van de kunstmatige 12:60
timingfrequentie bevrijdt, zullen de sluisdeuren openen.
Volgens de Dreamspell analyses en kritiek, is de mensheid genetisch
aan bod en heeft zij de mogelijkheid om de bewuste resonantie van de drie
velden van de chronosfeer te veroorzaken: het elektromagnetische, het
biopsychische en het gravitatie. Door toepassing van de Dreamspell codes,
kan het menselijk sublichaam van planetaire levende materie een creatieve
synthese afgeven waarin het elektromagnetische veld psychofysisch hersteld
wordt door de zintuigen. Het biopsychische veld wordt gereorganiseerd
als de telepathische kosmische orde van de menselijke samenleving
onafscheidelijk van de levende ordes van de natuur. En het gravitatieveld
wordt tot een nieuwe hoogte van evenwicht gebracht door een trillende
correlatie en symbiose van de twee driedimensionale geochemische ordes
SO2 (siliconen dioxide) en CO2 (carbon dioxide). Zo ver gezocht als deze
geochemische correlatie in het begin lijkt, hij is gebaseerd op de holon
overeenstemming van de verschillende niveaus en functies van de biosfeer
beschouwd als een ontwikkelende vorm van tijd.
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heden ten dage bekend is, één die geregeerd wordt door het principe ‘tijd is
geld’. We noemen de onontkoombare kracht van deze 12:60 realiteitsorde
het Atlantis Collectief – ‘Atlantis’ omdat juist die naam een groot vergeten
en ‘samenwerking’ oproept door de neiging alles onder te brengen in een
mentale vorm die uitgewisseld kan worden voor en/of gewaardeerd door
geld. Dit is de essentie van de mentale ziekte van de 12:60, een werkelijk
geheugenvirus dat zich manifesteert als het kunstmatige planetaire mentale
schild van wereldwijd materialisme.
Hoewel het kunstmatig, kan het mentale schild van de 12:60 niet
de overweldigende effecten van de g-kracht weerstaan, de natuurlijke
zelfbestaande 13:20 galactische timingfrequentie. Als het tij van de 13:20
timingfrequentie weer opkomt, vermindert de 12:60 timingfrequentie in
kracht
en zoals een zandbank op een moment van verstoring van het geomagnetisme
de oceaan laat opwellen, is deze in een ander moment weer weg, opgeslokt
door de grote oceaan van galactische tijd. Als het eenmaal duidelijk is dat
de 12:60 een snel afkalvende illusie is, een lagere zandbank van bewustzijn,
dan zal de keuze van de collectieve menselijke wil voor de hogere orde van
realiteit de makkelijke koers worden.
Daar de chronosfeer werkt op een regelmatige 13:20 frequentie,
en als de mensheid eenmaal bewust werkt op de 13:20 frequentie door
het accepteren van de 13-Manen kalender, dan zal het hele drievoudige
veld dat door de chronosfeer geregeld wordt in resonantie met zichzelf
komen. Omdat het met zichzelf in resonantie is, brengt het zijn eigen 13:20
geestmantel voort – de noösfeer – om geactiveerd te worden als de psi
bank, de informatiecode die de derde en vierde dimensie synchroniseert.
Het Dreamspell is het hulpmiddel om de psi bank te ontsluiten en, door
dit te doen, roept het de Dreamspell gebruikers eigen op handen zijnde
verlichting op.
Anders dan de kunstmatig gegenereerde 12:60 feedbacklus, die als
slechte lucht is die continu circuleert in een gesloten systeem, is de 13:20
chronosferische feedbacklus galactisch van natuur en oorsprong. De vrije
werkzaamheid van de chronosfeer verzekert zijn eigen verlichting.
Voor de mensheid is de grote moeilijkheid en schakel van deze
evolutionaire verschuiving naar hele verlichting – universele transcendentiede behoefte de biosfeer juist te verzorgen. Als het biopsychische veld,
bevat de beschrijving van de biosfeer zijn transitie naar de noösfeer. Dit
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mentale orde, zijn tijd en de vierde dimensie een alles omvattende en alles
doordringende staat of conditie, die de plaats inneemt van psychochemische
vaste, vloeibare en gas staat, terwijl deze het volledige spectrum van
elektromagnetische energie transities informeert, die waargenomen
worden als de derde dimensie. Met andere woorden, als het totaal van de
verhoudingsuitdrukkingen van de galactische mentale orde, is tijd feitelijk
de oorsprong van de driedimensionale psychochemische veranderingen,
hun transmutatieagent en hun noösferische transformatieve voltooiing.
In de volledige ontwikkeling van de pulsarwetenschap van
het wavespell in al zijn verhoudings-permutaties moet de volledige
vierdimensionale aanvulling van de driedimensionale biofysische en
geochemische wetenschap gevonden worden. De ‘schaal’ van verhoudingen
wordt geleverd door de ‘Harmonische Index’ die de volledige reeks van
de 260-kin permutaties laat zien die de galactische interdimensionale
enzymen bepaalt, alsook de 32 binaire sets van harmonischen waardoor
tijd als galactische biologie zich ordent naar een zelforganiserend systeem
van vier-eenheden tellende microgehelen die harmonischen heten.

De Tetraëder en de Tetraëdrale Orde.
De tetraëder, de oorspronkelijke geometrische vorm die je vindt in
natuurlijke kristallijne staat, is de agent van informatie en energi overdracht
tussen de derde en vierde dimensie. Vanuit de vierde dimensie voorziet
de tetraëderverhouding energieoverdracht naar de driedimensionale
kwanta; vanuit de derde dimensie voorziet de tetraëder de overdracht van
kwantum informatie naar vierdimensionale energie, wat eerder spectraal
dan materieel van aard is. Vierdimensionale spectrale fenomenen worden
gekarakteriseerd door vorm en helderheid maar missen volume en massa.
Als de formele organiserende eenheid van de vierde dimensie,
onderlegt en informeert de structuur van de tetraëder de wavespell
verhoudingen en pulsar ‘geometrieën’. Elk van de vier punten van de
tetraëder komt overeen met de eerste, vijfde, negende en dertiende positie
van het wavespell. De eenheid van tijd van deze vier wavespell posities
conditioneert de vierdimensionale eigenschappen van de tetraëder. De drie
resterende sets van drie eenheden van elk van het wavespell vestigen drie
interactieve, driehoekige velden van tijd samengebracht tot één gezamenlijk
punt. Dit punt is het onzichtbare vijfde of ‘plus één’ centrumpunt van het
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binnenste van de tetraëder van waaruit vier vertices uitzetten die eindigen
bij elk van de vier zichtbare punten van de tetraëder. Dit centrumpunt
vertegenwoordigt ook het g-kracht verhoudingkanaal tussen het oneindig
te lokaliseren punt van driedimensionale ruimte – het nu - en de hogere
vier- en vijfdimensionale ordes van galactische tijd en geest.
Tetraëdrale orde verwijst naar het gebruik van de tetraëder in de
beschrijving en constructie van andere holon vormen, bijv. het icosaëdrale
planeet holon. Eigenlijk zijn alle klassieke geometrische vormen tetraëdrale
afleidingen; zo zijn de kern en structuur van de Aarde als vast lichaam,
kristallijn van oorsprong en hebben ze de aard van een complexe
tetraëdrische orde. Net als de ultieme geometrische reductie van kwanta
een tetraëder is, zo is ook de minimale condensatie van vierdimensionale
informatie een tetraëder. Als het totaal van alle formele geometrische
mogelijkheden, bevat de sfeer de tetraëder als zijn kern.

De Plus Eén Factor
De plus één (+1) factor is het mathematische principe van de hercirculatie
van tijd als een spiraal vortex. Zonder deze plus één factor zou er een platte
stilstaande toestand zijn, een constant opnieuw-afgespeeld muzikaal lied
met een vergeten begin en een niet gewild einde, dat op zijn best oplost
naar een soort hopeloze complexe entropische orde die de driedimensionale
menselijke samenleving nu ten toon spreidt. De plus één factor transformeert
een bewegende omloop op een plat vlak in de ruimte naar een vortex in
tijd.
Plus één vertegenwoordigt de boventoon kracht van de g-kracht
(4+1). In relativiteitstermen wordt de formule van tijd neergezet als: T=f
(E=MC2+1). Tijd is een functie van de lichtsnelheid, plus één; beter gezegd,
tijd is de boventoon van licht. Door het inbrengen van de boventoon,
de interdimensionale g-kracht resonantie, plaatst de plus één factor elk
driedimensionaal fenomeen gemeten door driedimensionale instrumentatie,
zelfs licht, in zijn onmeetbare en ontastbare vierdimensionale conditie waar
mutatie een te realiseren optie is.
In de punt-balk galactische 0-19 code, wordt de plus één factor
gegeven als de overgang van de vier punt die gelijk is aan het getal vier, of
de orde van de vierde, naar de balk die gelijk is aan vijf of de orde van de
vijfde. In de kleurformule van de tijd harmonischen, rood-wit-blauw-geel,
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synchronische oorsprong onthouden die komen met werken in de planetaire
chronosfeer, de vierde dimensie. Als iets niet verbeeld of ontvangen wordt
als een geheel element van werkelijkheid, zal het niet vanzelf komen. De
geest neemt deel aan zijn eigen evolutie door zo’n gewaagde daad van
verbeelding. Als de chronosfeer het beeld is van de mentale structuur en
het principe die de hoger-dimensionale orde toekent aan de hele planeet als
een ontwikkelend systeem, en als het principe van de regeneratiekrachten
van de chronosfeer afhankelijk is van menselijke mentale zelfreflectie, dan
geeft de chronosfeer toegang tot het perfecte interactieve evolutionaire
mechanisme waardoor de mensheid de orde voor zichzelf kan herstellen en
in vrede komen met de natuur.
De planetaire chronosfeer is de vierdimensionale omhulling die
de magnetosfeer en stralingsgordels, de biosfeer of het ecosysteem, en de
fysieke-veld Aarde kern zelf regelt. Als zodanig functioneert de chronosfeer
als een bewegende driedelige veldstructuur die het elektromagnetisch veld
(de magnetosfeer en de stralingsgordels, met inbegrip van de ionosfeer);
het biopsychische veld (de biosfeer met inbegrip van de symbiose van ecocycli die het ‘inerte’ met het ‘levende’ lichaam in elkaar werkt) en het
gravitatieveld (met inbegrip van de tektonische plaat structuur, de mantels
en de kern van de Aarde) coördineert.
Momenteel heeft het geloofsysteem van het 12:60 mentale veld
een kunstmatig, doch totaal illusoir, mentaal schild rond de planeet
gecreëerd. De starheid van dit geloofsysteem is het enige dat de mensheid
ervan weerhoudt niet alleen zich te realiseren dat de chronosfeer bestaat
maar ook de enorme voordelen van zijn aanwezigheid te ontvangen. Het
12:60 planetaire mentale schild wordt onderhouden door een kunstmatige
feedbacklus die een zelfbekrachtigend systeem is. Aan de wortel van dit
kunstmatige 12:60 systeem ligt het geloof dat tijd lineair is. Het accepteren
van dit geloof is het afgeven van je vrije wil, want het geloof dat tijd lineair
is zet de gelovige vast in een mentale val die zegt dat er geen andere keuze is
dan verder te gaan met de beschikbare opties die allemaal geconditioneerd
zijn door een lineaire ontwikkeling die enkel een voorafgaande conclusie
zal hebben. Aanvullend op het tegenspreken van het feit van het Aarde
rotatie momentum, de spin en omloopcirculatie, genereert het fatalisme
van het geloof dat tijd lineair is een mentale ziekte die de hele mensheid en
de planeet zonder uitzondering aantast.
Deze mentale ziekte manifesteert in de realiteitsorde zoals deze
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mensheid zal op dit punt, samen met de onontkoombare orde, perfectie
en eenvoud van het volgen van de 13-Manen kalender, de soort als een
gelijktijdig geheel optillen naar de galactische timingfrequentie van 13:20.
Dit evolutionair moment zal verzekeren dat het sublichaam mens – de
leidende, bestemming-dragende grens van de massa van levende planeet
materie – begonnen is de transitie van de biosfeer naar de noösfeer bewust
te maken. Deze eenvoudige daad, het aannemen van de 13-Manen
kalender zal, doordat de timingfrequentie hersteld wordt, een triomf zijn
die de mensheid nog nooit gekend heeft. Als de mensheid gaat, dan gaat de
planeet. In het één worden met zichzelf zal de mensheid het signaal geven
voor de vereniging van de planeet als een geheelsysteem. In plaats van
vervreemden van de natuur, zal de nieuwe orde in samenhang zijn met de
natuur.
Als de 13-Manen kalender eenmaal in beweging is zal de hele mensheid in
dezelfde nieuw verenigde standaard van gelijke tijd zijn. Gelijkheid van tijd
zal de terugkeer van wetenschap naar de mensen zijn als het Dreamspell
galactisch hulpmiddel. Door universele aankondiging en verkondiging
van dit hulpmiddel, zal elk mens de mogelijkheid hebben zijn/haar zelfontwikkeling te verdiepen en de galactische cultuur binnen te treden. Niet
alleen zal de wetenschap terugkeren in de handen van de mensen, maar je
kunt ook je lot in eigen hand nemen en een leven leiden van harmonieuze
autonomie en orde vol kunst. Door het conflict zelf te beëindigen, zal de
mensheid een conflict dat veroorzaakt en bevestigd is door een vergissing
in tijd,
dit met de natuur beëindigen. Er zal een nieuwe orde opkomen. De kunsten
van de vrede zullen bloeien als nooit tevoren. Heel snel zal het geheelsysteem
Aarde getransformeerd worden naar een levende kunstspore, de vervulling
van het planetiseren van de mensheid, het verschijnen en de bewuste
manifestatie van de psi bank. Hoe?
Het Dreamspell programma is de empirische demonstratie van
de vierdimensionale tijd. In de vierde dimensie is tijd biologie, biologie is
kunst, kunst is tijd. Galactische biologie omvat levende of geheelsystemen
in hun totaliteit. Een planeet systeem in zijn totaliteit begrijpen is het op
een compleet esthetische manier ervaren van de levende heelheid van
een complexe orde die zichzelf ontwikkelt door tijd. Door ons weten naar
enkel de derde dimensie te verschuiven, hebben we onszelf afgesneden van
de vierde, en daardoor hebben we onszelf de harmonische regelmaat en
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geeft de plus één factor de vijfde kleur, groen, die resulteert in een vijfde
tijdcel. In de tetraëder, creëren de drie zijden automatisch een plus één, de
vierde zijde; terwijl de vier samengebrachte punten uit een vijfde binnenste
punt komen, de plus één factor die de tetraëder samenhoudt.
De plus één factor is de kracht van tijd om complexe vormen te
transmuteren voorbij hun punt van entropische stilstand. Terwijl 12 een
complex getal is van een kristallijne doch statische perfectie, brengt de
plus één de 13 voort, dat de galactische kracht van de vortex recirculatie
van tijd vertegenwoordigt. Zoals de 32 paren van binaire Harmonische 64
voortbrengen, die passen bij de set van 64 DNA codons, die zoals de complexe
12 een stilstand voortbrengen; 64 plus één, de oneven harmonische 33,
brengt 65 voort (13x5), die de interdimensionale kracht van de g-kracht
vertegenwoordigt die het lichaam van levende materie versterkt voorbij
zichzelf naar zijn volgend evolutionair stadium.
Dertien perfecte manen van 28 dagen elk maakt 364. Zoals 12, 32
en 64, is 364 een nog complexer getal ook getoond als 52x7, het aantal
weken in een solair jaar; 364 plus één, de groene dag, die buiten de dagen
van de kalender valt, maakt 365 (5x73), het aantal hele dagen in de solaire
omloop van de Aarde, wat de 13-manen cyclus de kracht van vortex
recirculatie verzekert. Deze kracht van recirculatie wordt aangetoond door
het feit dat het solair-galactische jaar de altijd-veranderende harmonische
opeenvolging van rood, wit, blauw, en gele jaren volgt.
Samengevat: De Mathematische principes van de vierde dimensie die tijd
en de timingfrequenties van ordes van geheelsystemen besturen zijn:
l/ radiaal, dus bestaand uit radicale non-lineaire, harmonische paren van
overeenkomende geheel getal patronen die werken als
ll/ een matrix, een zelfbestaande en zelfregenererende geheel getal
constructie waarvan kracht van beweging
lll/ fractaal is, waarvan de getallen configuraties in staat zijn tot symmetrische
consistentie in schaal; fractals worden opgebouwd uit
lV/ verhoudingen, die informatie dragen door paren van constante
proporties;
V/de tetraëder is de minimale geometrische vorm met maximale informatiedragende mogelijkheid; terwijl
Vl/ de plus één factor alle stilstand oplost en continue recirculatie van
informatie verzekert als een vortex continuüm zonder begin of einde.
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Deel III

De 0-19 Code

Synthese en Toepassing:
De Komst van de Noösfeer

De bewijzen en demonstraties van de mathematica van vierdimensionale
tijd worden afgeleid van de zelfbestaande 0-19 code. Het punt-balk
notatiesysteem dat intrinsiek is aan deze code is vigesimaal, dynamisch
iconisch en door het gebruik van een nul waarde, exponentieel flexibel
– dat wil zeggen, verschuift op posities waarvan de waarde vermeerdert
door de kracht van 20. In de eerste positie is een punt dus gelijk aan een
eenheid of kin, terwijl iedere balk gelijk is aan vijf; in de tweede positie is
elke punt gelijk aan 20 eenheden of kin, terwijl elke balk gelijk is aan 100;
in de derde, is elke punt gelijk aan 400, en elke balk aan 2000; in de vierde
positie is een punt gelijk aan 8000 kin; in de vijfde is elke punt gelijk aan
160.000 kin en ga zo maar verder.
Arabische getallen zijn non-iconisch, letterlijke notaties waarvan
de kracht conceptueel beperkt is. Bijv. een één-op-één vertaling van een
waarde van punt-balk notatie naar het Arabisch is enkel bijbenadering,
een enkelvoudige-waarde van letterlijke notatie die nooit in staat is de
meervoudige waardekracht van een grafische iconische notatie uit te
drukken De patronen van de 0-19 code demonstreren de meervoudige
waarde van het iconisch notatiesysteem; merk bijvoorbeeld op dat de
horizontale rijen een eenheid bezitten door punt gelijkwaardigheid, terwijl
de verticale rijen een eenheid van balk gelijkwaardigheid hebben. (zie ook:
0-19 Galactische Notatie, blz. 29. en zie ook Referentiekaartje, Dreamspell
kit).
Alle constructies en bewijzen afgeleid van deze vigesimale punt-balk
notatie code nemen ook de vorm aan van zelfbestaande mathematische
ordes of structuren. Empirisch manifest als de verschillende delen en
hulpmiddelen van het Dreamspell, bestaan de mathematische demonstraties
als nieuwe eenheid voor het menselijk ervaren op dit moment.
De ultieme verificatie van deze mathematische bewijzen kan
enkel te voorschijn komen door het bijstellen van het menselijk gedrag
aan de vierdimensionale normen en codes van galactische tijd. Zo’n
daad van bijstelling van het gedrag vormt een keuze van vrije wil en een
intelligentieniveau dat opent op een wijd evolutionair momentum. Dit

De synthese en toepassing van de principes van tijd uit zijn eigen dimensie
worden gevormd in het programma van hulpmiddelen dat wij kennen als
het Dreamspell, de Reis van tijdschip Aarde 2013. Een Dreamspell verwijst
naar elke afgesproken realiteit. Uit planetair perspectief kan een Dreamspell
kleinere of grotere cycli beschrijven van chronosferische omhullingen
geweven over de omloop van de Aarde rond de zon. Doordrongen van
registraties van de galactische spin, kan een chronosferisch Dreamspell
reflecterend in bewustzijn worden, en een eerste orde of niveau van galactisch
zijn bereiken. Dit is de evolutionaire mogelijkheid die beschikbaar gemaakt
is door tijd als de vierde dimensie juist te begrijpen , zoals begrepen en
toegepast als het Dreamspell.
Door het Dreamspell te erkennen als een evolutionaire oplossing,
een set van codes en hulpmiddelen om tijd te kennen en te beheren,
durven we het probleem onder ogen te zien dat we in het begin van dit boek
tegenkwamen: van de vervreemding van de mens van de natuur. Volgens
de analyse en de kritiek van tijd in zijn eigen dimensie, is dit probleem,
dat uitmondt in het verspreiden van sociale wanorde en oncontroleerbare
milieu aftakeling, te wijten aan een vergissing in tijd. Het vormen, in stand
houden en aanvaarden van de kunstmatige 12:60 timingfrequentie is de
vergissing in tijd welke vooronderstelling ons steeds verder weg brengt van
de natuur zonder hoop op een oplossing. Door deze vergissing te herstellen,
en de 12:60 timingfrequentie achter te laten, openen wij de mogelijkheid
voor een hereniging met de natuur door opnieuw de natuurlijke 13:20
timingfrequentie van de geheelsysteem Aarde binnen te gaan.
Om deze hereniging met de natuur te versnellen moet je om de
eerste stap te zetten, je alleen maar los maken van de 12-maanden durende
Gregoriaanse kalender en de kalender van de 13 Manen aan te nemen.
De 13-Manen kalender is een evolutionair hulpmiddel om de mensheid te
helpen in de ongekende daad zichzelf te verenigen op één punt dat centraal
staat tot zijn complete welzijn: tijd. De harmonische convergentie van de
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de binnen volgorde de minimum fractale verdeling van de primaire genesis
naar twee secondaire geneses, de Aap en de Maan.
Alle drie de geneses hebben een fractale verhouding tot elkaar die
de afdalende binnenwaarts draaiende orde beschrijft 10:6::6:4 (5:3::3:2).
De afdalende verhouding van naar binnen draaien staat voor de compressie
van tijd naar ruimte die plaatsvindt in de Maan Genesis, waar 4 = (10+6),
of 4 = (16) = 4 kwadraat. De eenheden van de sets van paren op de
buiten en binnen ringen hebben een perfecte antipode codespell en kleur
verhouding. De verhouding van eenheden tot elkaar en tot het geheel die
je zowel in de Galactische 0-19 Code als in de Dreamspell Genesis ziet,
vormt een minimale binaire flex (beweging in paren volgens binnen en
buiten ringen) van de boventoon vijfde georganiseerd als een pentagonale
fractal. Op deze manier is het binaire vijftal een fractale maat van zowel de
1:1 kosmologische orde van het stellair-planetaire systeem (analoog) als de
1:13 biomutationele opeenvolging van ‘geneses’(antipode).
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evolutionaire momentum registreert de transitie van de biosfeer naar
de noösfeer, de beweging van menselijk bewustzijn uit driedimensionale
entropie naar de galactische orde van geest en zijn. Daarom vormt de
toepassing van de sleutelvormen van de vierdimensionale mathematische
demonstraties een virtueel middel voor het autonome zelf en geheelsysteem
reorganisatie door de kracht van tijd.

Het Wavespell
Het wavespell is de standaard fractale eenheid van maat. In de term
wavespell, verwijst wave (golf) naar de kracht van beweging, en spell
(betovering) naar de kracht die je kan verkrijgen door in harmonie met
de realiteit te zijn. Echter, een wavespell kennen en berijden is het tonen
van toegenomen autonome kracht door harmonische identificatie met
vierdimensionale tijd.
Een wavespell is een fractale vorm-constante van 13 eenheden.
Deze 13 eenheden vertegenwoordigen een vierdimensionale, 13 tonen
kosmologie. In de vierdimensionale kosmologie kunnen de 13 vormende
eenheden niet afgescheiden en apart van elkaar begrepen worden. De
eenheden worden tonen genoemd omdat de aard van de vierdimensionale
realiteit puur trillend, spectraal en gewichtloos is. Elke toon vertegenwoordigt
dus een discrete kosmologische opeenvolging die een proces van altijddoorgaande creatie beschrijft. Terwijl elk van de 13 posities de waarde van
één kin heeft, vertegenwoordigt de waarde van elke toon een creatieve
kracht van resonantie, elke kracht bouwt voort op de voorgaande toon of
het totaal van voorgaande tonen (zie: Avonturen Wavespell en achterkant
van het Orakelbord, Dreamspell).
In de geheelsysteem benadering, vertegenwoordigt het planetaire
niveau het kleinste geheelsysteem; de eenheid kin vertegenwoordigt
één rotatie van de planeet rondom zijn as. Daar alle elementen van de
planeet van de kern tot aan de magnetosfeer simultaan samen en onderling
afhankelijk op dezelfde as draaien, belichaamt één kinwaarde het planetaire
geheelsysteem in al zijn talrijke delen door één draai om zijn as. Daarom
is de minimale kinwaarde één dag-en-nacht, en de minimale wavespell
waarde van 13 kin is dezelfde als 13 dagen of 13 volledige rotaties van
de Aarde rondom haar as. Dit betekent dat door bewuste afstemming
op het wavespell het zelfreflecterende deel van het planetaire systeem,
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de noösfeer, zal recapituleren in voortdurende golven van de 13-tonen
kosmologie van de vierde dimensie. Hierom wordt naar het wavespell
verwezen als een samenvattende en recombinerende kosmologie, en ook als
de oorspronkelijke plaat voor evolutionaire voortzetting voorzien door de
codes van vierdimensionale tijd. Als je het wavespell in zijn geheel begrijpt
stel je de kennistheoretische basis en categorisatie van menselijk weten
opnieuw samen.
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chronosfeer zichzelf bijstellen. Als de chronosfeer zichzelf bijstelt, zal de
transitie van de biosfeer naar de noösfeer zijn climax naderen. Voor dit
climax moment is de menselijke vorm gemaakt om de Aarde te katalyseren
naar zijn rijk van verlicht bewustzijn voorbij huidige beschrijvingen.

Het Binaire Vijftal
Het binaire vijftal is een speciale megafractale functie van de boventoon
vijfde gebruikt om het volgende te beschrijven: a/ de ademhalingsfunctie
van het stellair-planetair geheelsysteem ontwerp (Galactische Solaire 019 Code, linker achterblad Reisbord); en b/ de progressie van biomutatie
opeenvolgingen of geneses van de huidige evolutionaire spiraal (Dreamspell
Genesis, rechter achterblad Reisbord). De kracht van de vijfde creëert de
vijf draaiingen van de binaire vijftal. In beide gevallen is de binaire vijftal en
pentagonale structuur (vijf hoeken, van elk 72 graden), die gezien kunnen
worden als de progressie van vijf perfect kleur-gecodeerde cellen van elk
vier eenheden, en/of als twee ringen, een buiten en een binnen ring.
a/ De Galactische Solaire 0-19 Code toont de voortgang van de
dagelijkse kin volgens de 0-19 chromatische opeenvolging gecodeerd
volgens de planetaire omlopen in relatie tot elkaar, waar de opeenvolging
0-9 van bovenlinks naar boven rechts gaat op de buitenste groene ring. Dit
vertegenwoordigt de galactische beweging van de buitenste planeet Pluto,
naar de binnenste planeet Mercurius, samen met de corresponderende
codespell getallen. De solaire beweging van codespell 10-19 gaat verder in
de binnenste gele ring in de tegenovergestelde richting van boven rechts
naar boven links. Elk paar codespell getallen op de binnenste en buitenste
ring vormt een analoge kleur combinatie. Dit binaire vijftal beschrijft als
geheelsysteem de verhouding van de planeten tot elkaar, zowel als dagelijkse
reeks en als kosmologisch geheel.
b/ De Dreamspell Genesis toont eigenlijk hetzelfde model: vijf
blokken van elk vier kleur-gecodeerde eenheden, gerangschikt in twee
cirkels, buiten en binnen. Terwijl het Solaire-Galactische vijftal de dagelijkse
1:1 volgorde beschrijft, beschrijft het Genesis vijftal de 1:13 wavespell
volgorde. De buiten volgorde loopt van Draak (1) naar Spiegel (10). De
binnen ring, die dezelfde beweging als de buiten ring volgt, beschrijft de
volgorde van Aap (11) naar Ster (20). Terwijl de buiten volgorde van tien
wavespells de alomvattende primaire Draak Genesis beschrijft, beschrijft
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‘nieuwe seizoen’ van elke spin begint altijd met 3 Adelaar, Wavespell 5 in
de derde Harmonische Run.
Het andere patroon dat de Harmonische Index aangeeft is het
‘Weefgetouw van de 13 Manen’. Dit patroon toont een opeenvolging van
52 kin die in het Boek van Kin als Galactische Activeringportalen (GAP
dagen) genoemd worden. Ik heb het Weefgetouw van 13 Manen ook wel het
‘Weefgetouw van Maya’ (1987) en de ‘Binaire Triplet Configuratie’ (1984)
genoemd. Het patroon van dit weefgetouw is een verdere demonstratie
van de kracht van de radiale matrix. Eigenlijk bestaat het Weefgetouw uit
13 groepen van twee paren van overeenstemmende kin die een occulte
kleurrelatie met elkaar hebben, en daarom occulte kwartetten genoemd
worden. De structuur van elk kwartet creëert een gelijke afstands matrix
van zichzelf op de Harmonische Index, terwijl de tonen van elk van de
vier posities van ieder van deze 13 kwartetten opgeteld 28 zijn. Dertien
kwartetten maal 28 is een totaal van 364. Daarom wordt deze configuratie
het Weefgetouw van de 13 Manen genoemd, want in de 13-Manen kalender
heeft iedere maan 28 dagen, met een totaal van 364 dagen, min de ‘plus
één’ Groene dag, die wordt opgenomen als het onbepaalde punt in het
centrum van de 33e Harmonische. Terwijl eender welke set van gepaarde
occulte iconen op de Harmonische Index een patroon voortbrengt met een
totaal van altijd 28, onderscheidt het patroon van het Weefgetouw van
13 Manen zich door de elegantie van zijn fractale vorm, die een radiale
relatie aangeeft tussen de omloop circulatie van driedimensionale tijd
als een patroon van 364 + 1 dag, en de vierdimensionale matrix van de
260-kin tellende galactische spin. De relatie tussen het driedimensionale
omlooppatroon en het radiale vierdimensionale patroon wordt benadrukt
door de 52 GAP dagen. Experimenteel ijken van de GAP dagen zal verdere
sleutels openbaren met betrekking tot de aard van tijd en de evolutionaire
transitie van de biosfeer naar de noösfeer.
In essentie is de Harmonische Index in al zijn patronen een
samenvatting van resonante categorieën en radiale ijkingmogelijkheden.
Het is zowel een bewijs als een hulpmiddel voor het volgen van de
kinregistraties op de chronosfeer van de planeet. Als totaal van de
registraties van de 13:20 timingfrequentie, inprent de chronosfeer op
zijn beurt de Psi Bank. Als mensen verkiezen hun galactische identiteit
aan te nemen volgens het Boek van Kin, zal de Psi Bank overeenkomstig
meer geactiveerd worden. Als de Psi Bank meer geactiveerd wordt, zal de
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Pulsars
Het wavespell vertoont een intrinsieke architectuur die bepaald en gevormd
wordt door de pulsar codes. In vierdimensionale tijd verwijst een pulsar
naar een relationele constante in tijd die je geometrisch kunt tekenen. De
pulsar codes zijn het mechanisme waardoor dynamische uitwisselingen
plaatsvinden tijdens de beweging van een enkel wavespell. (zie: Pulsar
code, en achterkant Orakelbord, Dreamspell).
In de opbouw van het wavespell zijn er drie essentiële bewegingen:
tonen 1-4, vestigen; tonen 5-8, zetten uit; tonen 9-12, zetten om; de 13e
toon ontlaadt naar de ‘magische vlucht’, d.w.z.. maakt de beweging naar
het volgende wavespell.
De verbinding van het drievoudige proces vindt plaats op het
laatste, 1e, 5e, 9e en 13e moment van het wavespell. Deze vier toon posities
creëren de vierdimensionale pulsar die, als een tetraëder, alle andere pulsar
bewegingen omvat of bevat.
In zijn opbouw, heeft elk wavespell twee poorten, twee torens en negen
kamers. De eerste toon is magnetisch en de positie wordt de magnetische
poort genoemd; het is de ingang van het wavespell. Zo is de dertiende toon
de kosmische, en zijn positie creëert de kosmische uitgangspoort van het
wavespell. De twee torens staan op de vijfde en negende positie en zijn
de boventoon en solaire toren. De vierdimensionale pulsar bestaat dus uit
de magnetische eerste, boventoon vijfde, solaire negende en kosmische
dertiende toon posities die de torens en de poorten van het wavespell zijn.
Aangezien hij van tijd en geest is, verenigt de vierdimensionale
tijdpulsar doel door, bevel, geformaliseerde en magische vlucht. De tijdpulsar
informeert en reguleert ook de andere drie pulsars, die drie interactieve
driehoekige vlakken vormen. De activiteit van deze drie interactieve
driehoekige vlakken noemen we de derde dimensie of het fysieke vlak van
realiteit. Eigenlijk omvatten deze drie pulsars de eerste drie dimensies, die
desalniettemin functioneren als een enkelvoudig geheel dat niet apart
beschouwd kan worden van de vierdimensionale tetraëder-pulsar die ze
allemaal informeert en bevat. Studie van de vierdimensionale pulsar vindt
plaats door de nieuwe kunst en de wetenschap van de chronomantie (zie
boven).
Tussen de magnetische poort en de boventoon toren, de boventoon
toren en de solaire toren, en de solaire toren en de kosmische poort zijn drie
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series kamers. Elk set van drie opeenvolgende kamers vormt een pulsar. Op
deze manier heeft elke pulsar een toon eenheid in elk van de drie wavespell
fases; de (galactische) vestiging, de (solaire) uitzetting en de (planetaire)
omzetting.
In opeenvolgende orde, vormen de drie kamers die onmiddellijk
volgen op de vierdimensionale magnetische poort en de twee torens de
lunaire levenspulsar van de eerste dimensie. De levenspulsar van de eerste
dimensie omvat: de tweede kamer of lunaire toon; de zesde kamer of ritmische
toon; en de tiende kamer of planetaire toon. De lunaire levenspulsar van de
eerste dimensie omvat het hele rijk van biogeochemische veranderingen, die
nu bestudeerd of begrepen kunnen worden als het rijk van de geobiologie.
De tweede of middelste positie van de drie groepen kamers bevat de
tweedimensionale elektrische zintuiglijke pulsar. De tweedimensionale
pulsar omvat: de derde kamer of elektrische toon; de zevende kamer of
resonante toon; en de elfde kamer of spectrale toon. De tweedimensionale
zintuiglijke pulsar omvat het hele psychofysische rijk van elektrozintuiglijke
drempels, dat nu bestudeerd of begrepen kan worden als het rijk van kunst
en fysica.
De derde of laatste verzameling van de drie groepen kamers, die de
posities bezetten die onmiddellijk voorafgaan aan de twee vierdimensionale
torens en de kosmische poort, bevatten de driedimensionale zelfbestaande
geestpulsar. De driedimensionale pulsar bevat: de vierde kamer of
zelfbestaande toon; de achtste kamer van de galactische toon; en de
twaalfde kamer of kristallen toon. De driedimensionale geestpulsar omvat
het rijk van mentale en sociale ontwikkeling, dat nu bestudeerd of begrepen
kan worden als het rijk van samenwerkende kosmische orde.
De boventoon pulsars vatten een tweede set pulsars samen. De
boventoon pulsars worden bewogen door de kracht van de boventoon
vijfde, die in essentie een functie is van de plus één factor en de punt-balk
code (zie boven). Voor elk wavespell betekent dit dat er een één punt pulsar
is, met toonposities, 1, 6, en 11; een twee punten pulsar, met toonposities,
2, 7 en 12; een drie punten pulsar, met toonposities 3, 8 en 13; een vier
punten pulsar die de toonposities 4 en 9 verbindt; en een balk pulsar, die
toonposities 5 en 10 verbindt. Terwijl de vier pulsars zelf de synchroon
onderling verbonden rijken van de vier dimensies verbinden, voorzien de
boventoon pulsars in kruis-dimensionale tijdstructuren.
Tussen de toonposities, poorten, torens of kamers van de pulsars zijn 15
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gebaseerd zijn op de tijdcel, staan de Harmonische Getallen, vijf per
Harmonische Run, opeenvolgend bovenaan elke tijdcel verdeling van de
Harmonische Index. Onder elk Harmonisch Getal vind je een getal in een
groene band dat het Harmonische Tegenovergestelde Getal weergeeft.
De radiale aard van de Harmonische Index wordt getoond in de
numerieke opsomming van de Harmonischen en hun Tegengestelden.
Merk op dat de vier hoeken elkaars tegenovergestelde zijn in een diagonaal
patroon dat de zuivere uitdrukking van de radiale matrix is. Merk
vervolgens op dat de Rode en Groene tijdcellen elkaars tegenovergestelde
zijn, terwijl de Witte en de Gele ook volledig tegenovergesteld zijn aan
elkaar. De Blauwe tijdcel voorziet in zijn eigen tegenovergestelde patronen.
Merk ook op dat het Blauwe Kasteel totaal gevormd wordt door zijn eigen
tegenovergestelde, terwijl de Rode en Groene en Witte en Gele Kastelen
ook harmonisch tegenovergesteld zijn aan elkaar.
Merk op dat er 65 harmonischen zijn, verdeeld in 32 paren
Harmonischen en hun tegengestelden, waarvan elk getallenpaar opgeteld
66 (65+1) is, en één Harmonische die zijn eigen tegenovergestelde is,
de 33e Harmonische, waarvan het dubbel totaal ook 66 is. Zie dat de 33e
Harmonische zich precies in het midden van de centrale kolom van de 7e
Harmonische Run bevindt. Zoals de Blauwe tijdcel, en het Blauwe Westelijk
kasteel, is de Zevende Harmonische Run zijn eigen Tegenovergestelde,
waar al zijn harmonischen in zichzelf tegengesteld zijn. Merk dan op dat
Harmonischen en Tegengestelden ook paren vormen volgens de gepaarde
sets van harmonische Runs: de 1e en de 13e, de 2e en de 12e, de 3e en de
11e, de 4e en de 10e, de 5e en de 9e, en de 6e en de 8e. Op deze manier wordt
de radiale matrix door en door uitgedrukt in wat anders alleen maar een
tweedimensionale plaat of permutatie tabel zou lijken.
Je vindt twee andere patronen rechtstreeks op de grid van de
harmonische Index. Van boven naar beneden en bewegend door vijfden
zijn de polaire kin: Rode Slang, de eerste vijfde; Witte Hond, de tweede
vijfde; Blauwe Adelaar, de derde vijfde; en Gele Zon, de vierde vijfde. De
polaire kin worden aangeduid in hun positie 3-10-4-11 die de drie fasen
van 20-kin en één fase van 5-kin van elk van de galactische spectra of
seizoenen verbinden. Merk op dat de 13e harmonische Run verdeeld is over
de laatste negen kin van het Slangenseizoen, en de eerste elf kin van het
Hond seizoen. De voltooiing van de vestigingsfase van het Hond seizoen is
altijd de eerste negen dagen van de volgende galactische spin. Het eerste
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260 galactische signaturen in het Boek van Kin. Kleur-gecodeerd bovenin
de Index, van links naar rechts, is de opeenvolging rood, wit, blauw, geel
en groen, die de vijf kastelen weergeeft geplaatst boven hun toepasselijke
Harmonische Runs en met informatie betreffende hun kleur, wavespell
getal, harmonisch getal en kin getal.
Langs de rechterzijde van de Index geeft dezelfde kleur codering
(rood, wit, blauw, geel en groen) de vijf tijdcellen aan, vier zegels in de
kleuropeenvolging rood-geel in elke tijdcel. Daar de vier-kin harmonischen
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toppunten die in hun verbindingen alle mogelijke relaties van de tonen
tot elkaar bepalen in hun dimensionale frequenties. Tussen de toonposities
van de boventoon pulsars zijn 11 toppunten. Het gecombineerde aantal
pulsar en boventoon pulsar toppunten die de innerlijke dynamica van het
13-tonen wavespell opwekken is precies 26 (13x2) (zie laatste bladzijden).
Het bestuderen van de 26 toon relatie toppunten is fundamenteel voor
de ontwikkeling van interdimensionale geest technologieën, waarvan
mogelijkheden tot het herformuleren van gebeurtenissen in tijd heel nuttig
zou kunnen zijn in het omgaan met de schadelijke effecten van gifafval,
radioactiviteit en ziekten als AIDS en kanker.
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Kleurenkubus, Harmonischen en Tijdcellen
In vierdimensionale tijd verwijst het harmonische naar een terugkerende
vier-kleuren code constante: rood, wit, blauw en geel. De vier-kleuren
code constante is letterlijk harmonisch omdat de set de drie primaire
kleurwaarden bevat – rood, geel, blauw - van waaruit alle secondaire
waarden worden afgeleid; en wit, dat het volledige spectrum vormt van
alle prismatische waarden. De vier kleuren in combinatie vestigen drie
fundamentele relatieparen; antipodaal, analoog en occult.
Rood en blauw, en wit en geel vormen twee paren van antipodale
relaties; rood en wit, en blauw en geel vormen de twee paren van analoge
relaties; en rood en geel, en wit en blauw vormen de twee paren van occulte
relaties. Deze zes relationele paren – twaalf kleureneenheden in totaal – zijn
geometrisch opgebouwd als een kleurenkubus of galactisch tijdatoom, hier
tonen de boven en onderkant in gepaarde driehoeken de twee antipodale
relaties; de voor en achterkant tonen in gepaarde driehoeken de twee analoge
relaties; en de twee zijkanten tonen in gepaarde driehoeken de twee occulte
relaties. Elk van de acht punten van de kubus laat zes kleur driehoeken
bijeenkomen. Vier van de punten vertegenwoordigen een dominant kleur
knooppunt, waar drie driehoeken met dezelfde kleuren samenkomen: de
andere vier punten worden een optische illusie, zij laten de drie zijden van
een tetraëder zien, waar de ‘onzichtbare’ kant de ontbrekende kleur van die
driehoekpunt is. (zie: Kleurenkubus, en Dreamspell).
Elk van de vier aangrenzende zijkanten van de binnenkant van de
kleurenkubus vertoont elk van de vier kleurconstanten in een tegen-deklok-in draaiende volgorde, beginnend met rood aan de rechterkant, dan
wit aan de voorkant, blauw aan de linkerkant en geel tegenover de witte. De
bodem van de kleurenkubus is de secondaire kleur groen, die de boventoon
vijfde vertegenwoordigt en het principe van de chromatische introduceert,
die dezelfde is als de balk in de punt-balk notatie (zie onder). De binnen
bovenkant toont het galactisch tijdatoom in de richtingvolgorde waar rood
het oosten is aan de rechterkant, blauw het westen aan de linkerkant, wit
het noorden boven, en zuid geel beneden; met groen in het centrum.
In tijdelijk opeenvolging, staat elke kleur voor de minimale waarde
van één kin. Eén vier-kleuren-gecodeerde opeenvolging bevat de waarde van
één harmonische. Als de vier kleuren worden gecombineerd in herhalende
opeenvolging met de 0-19 code, wordt een harmonische run gecreëerd
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die terugkomen op de eerste dag van de Magnetische Maan, komen uit
de vier-punten codespell familie, de Poortfamilie. Deze serie van codespell
getallen (Rode Maan 9, Witte Tovenaar 14, Blauwe Storm 19 en Geel Zaad
4) zijn altijd op kleur de laatste van één van de vier chromatischen. Elke
positie van de wijzer in het centrum van het kompas zal één van de vijf
Aardefamilies aanwijzen, of op de wavespell ring of op de dag ring. Door
het gebruik van het Galactisch Kompas kan ieder mens beginnen zijn of
haar realiteit te vertalen van de derde naar de vierde dimensie en op deze
manier feitelijk deelnemen aan de transformatie van de biosfeer naar de
noösfeer.

De Harmonische Index
Terwijl het Galactisch Kompas de radiale orde van galactische tijd in zijn
dimensionale verhoudingen tot elkaar toont als de kleinste solair-galactische
cyclus van 52 Aardjaren, is de Harmonische Index (zie blz.52 en Dreamspell)
een perfecte beschrijving van de zelfresonante 13:20 timingfrequentie. Als
catalogus en afstemmer slaat de Harmonische Index informatie op in een
basisrooster van 13x20, waar de horizontale lijn de namen en kleuren van
de 20 zonnezegels in opeenvolging van Rode Draak tot Gele Zon bevat,
en de verticale lijn overeenkomt met de 13 harmonische runs die deze 20
iconen maken wanneer zij bewegen door de 13 galactische tonen.
Zoals de zonnezegels eenmaal ‘klinken’ door elk van de galactische
tonen in een patroon dat overeenkomt met de solaire periodiek 1:20
verhouding gele toon ring van het Galactisch Kompas, zo lopen de 13 tonen
in een opeenvolging van 20 wavespells door het Harmonisch Index rooster.
Deze herhaalde opeenvolging van toon 1-13 komt overeen met de witte 113 toon ring van het Galactisch Kompas, dat in 20 stappen beweegt in zijn
1:1 verhouding met de dag ring. De harmonische run van 20 zonnezegels,
Draak-Zon, komt overeen met de witte dag ring van het kompas, die 13 maal
herhaald wordt in 1:1 verhouding met de witte toon ring van het kompas.
Telkens wanneer 1 verschijnt in de Harmonische Index, geeft deze één van
de 20 magnetische poorten aan die een van de 20 wavespells begint. De
serie van Magnetische Poort ‘1’ op de Harmonische Index correspondeert
met de wavespell ring van het Kompas, die loopt van Draak tot Ster.
Bovenaan de Harmonische Index staan de namen van de 13
harmonische runs, met kin getallen, 20 per run, om te correleren met de
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Daar het Galactisch Kompas afgestemd is op de 13:20 timingfrequentie, is
het verdeeld in 20 bogen van elk 18 graden. Daar de kleinste eenheid van de
13:20 timingfrequentie de 260-kin tellende spin is, en daar deze spin enkel
uit dertien cycli van 20-dagen bestaat, loopt de buitenste Groene ring 13
series, en gaat dan verder met zijn laatste zes series van overeenstemmende
datering direct onder het ingangspunt op het kompas, 07-26 (26 juli
Gregoriaans = 01.01 eerste dag van eerste van de 13 Manen). Dit betekent
dat 260 dagen later de spin terug op zijn beginpunt is 04-12 is (12 april
Gregoriaans = 10.09, negende dag van de tiende van de 13 Manen). Vanaf
deze dag ‘herhaalt’ de galactische spin zich, en de kin waardes van de laatste
zes correlatiedata komen overeen met de eerste zes.
(Opmerking: De data die hier staan op de buitenste, Groene, ring worden
getoond zonder 13-maan tegenhangers in ‘dag. maand’, notatie, d.i. in
plaats van 07.26 (=Amerikaanse notatie), zoals boven wordt aangegeven,
wordt 26.07 getoond. Voor een kopie van het Galactisch Kompas ga je naar
www.tortuga.com)
Het Galactisch Kompas geeft 18.980 permutatie mogelijkheden. Deze
18.980 kin vormen de galactische cyclus van 52 solaire jaren. Met andere
woorden, de galactische kalender heeft precies 52 jaar nodig voordat één
van de 260 galactische signaturen weer op dezelfde dag valt als de 365-dagen
solaire cyclus. Dit wordt getoond op de efemeride achter op het Galactisch
Kompas. Aan de buitenrand van de efemeride vind je de getallen 1-13 (die
de 13 galactische tonen voorstellen) gecombineerd met één van de vier
namen, van de vier zonnezegels van de Poort Aardefamilie. Dit geeft de
cyclus van 52 galactische poorten (toon en zegel) die jaarlijks vallen op de
Gregoriaanse datum 26 juli, of 13-Maan kalender Magnetische Maan, dag
één. De efemeride toont ook dit 52-jaar durende periodiek principe voor
een set van vijf cycli (1753-2013 n.Chr.), de 260-jaar durende cyclus van
biosferische transformatie.
Je kunt een vergelijkbare serie cycli vormen voor elke dag van
het jaar, jaarlijks herhaald in series van vier jaar. Er zijn vijf series die de
dagen van het jaar coderen en deze worden de Aardefamilies genoemd.
Elke Aardefamilie heeft een serie van vier zonnezegels die hetzelfde aantal
punten of balk(en) heeft (zie boven: Bestemming Kasteel, 0-19 Code; ook
Chromatische Rangschikking, en bovenblad Reisbord). De vier zonnezegels

Mathematische Bewijzen en Demonstraties

57

waarin vijf tijdcellen zijn, elke tijdcel is één complete vier-kleur-gecodeerde
harmonische. In één harmonische run van vijf tijdcellen, krijgt elk van de
20 waarden van de 0-19 code een harmonisch gecodeerde kleurconstante:
codegetallen 1,5,9,13 en 17 zijn rood; codegetallen 2,6,10,14 en 18 zijn
wit; 3,7,11,15 en 19 zijn blauw; en 4.8.12.16 en 20 (=0) zijn geel. Hieruit
volgt dat er vier ‘kleurfamilies’ van ieder vijf eenheden zijn. Iedere kleur is
geassocieerd met een instructief werkwoord, de samengestelde groep die de
aard laat zien van de harmonische actie in tijd: rood, initieert; wit, verfijnt;
blauw, transformeert; en geel, rijpt.
Iedere tijdcel bestaat dan uit een opeenvolging van vier kleurgecodeerde getallen van de 0-19 code. In galactische notatie kennen
we de kleur-gecodeerde getallen als codespell getallen (zie: achterkant
zonnezegelfiches, Dreamspell). In opeenvolging creëren de vijf tijdcellen
een galactische informatielus; tijdcel één, inbreng: informeer; tijdcel twee,
opslag: herinner; tijdcel drie, verwerk: formuleer; tijdcel vier, breng uit;
druk uit; en tijdcel vijf, matrix; zelfregulatie. Omdat elke tijdcel bestaat
uit één kleur-gecodeerde harmonische neemt elk van de vijf stadia van
de galactische informatielus ook deel aan het harmonische proces, d.w.z..
initiëren, verfijnen, transformeren en rijpen.
Elk van de 0-19 codespell getallen van de harmonische run bezit
een antipode getal (er is altijd een verschil van tien); een analoog getal
(opgeteld met het codespell getal is altijd gelijk aan 19); en een occult
getal (opgeteld met het codegetal is altijd gelijk aan 21). Gerangschikt als
een patroon met het codegetal in het centrum, het analoge getal aan de
rechterkant, het antipode getal aan de linkerkant, het occulte getal onder,
en een blanco gekleurd vierkant van dezelfde kleur als het codespell getal
boven, wordt een vijf-delig orakelpatroon gecreëerd.
Omdat er vier van zulke patronen in een tijdcel zitten, en vijf
tijdcellen in een harmonische run, inclusief de 20 getallen van de 0-19
code, wordt de totale rangschikking van 20 orakelpatronen geplaatst op
een bord met vijf bladen, elk blad bevat een complete harmonische van
vier orakels: de rode inbreng tijdcel op het rechterblad; de witte opslag
tijdcel op het bovenblad; de blauwe verwerkings tijdcel op het linkerblad;
de gele uitbreng tijdcel op het benedenblad; en de groene matrix tijdcel
op het centrumblad. Deze bladen vormen het Dreamspell Orakelbord, het
vierdimensionale hulpmiddel om autonome krachten van voorspellen te
ontwikkelen.
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Elk van de 20 orakelpatronen heeft vijf mogelijkheden bepaald
door de veranderingen in de gidspositie. De veranderingen in de gidspositie
worden bepaald door de beweging van de boventoon pulsars door de 20
wavespells van de 260 kin galactische spin. Er zijn een honderd verschillende
orakelpatronen, vijf boventoon pulsars per wavespell, honderd per spin.
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opeenvolging van 20 zonnezegels die de kin gelijkwaardigheid creëren
van driedimensionale tijd; verhouding 1:1.
6.Dan komt de ring van 13-tonen die de dagelijkse wavespell opeenvolging
creëert, en die de tweede elektrische zintuiglijke dimensie voorstelt;
verhouding 1:1.
7.De volgende gele ring toont de eerste dimensie toon-opeenvolging als
een solaire periodieke golf; verhouding 1:20.
8.Als laatste zet de buitenste groene ring de solaire periodieke golf om
naar 19 opeenvolgingen: 18 van 20 dagen elk en één van vijf dagen, die
de cyclus van de Aarde afstemt op zijn jaarlijkse omloop rond de zon,
volgens zowel de Gregoriaanse als de 13-manen kalender.
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codespell 15 in derde (elektrische) positie van Wit Spiegel Wavespell 10
(Blauw Kasteel).
Merk op dat de relatie tussen het codespell getal en het wavespell getal en
de solaire zegel en de wavespell kleur een antipodale constante is, d.w.z.
de codespell en wavespell getallen zijn altijd 10 van elkaar verwijderd, en
kleuren zijn consistent antipodaal rood-blauw, wit-geel. Op deze manier
toont de spectrale fractal de gelijkmakende principes van de radiale matrix,
terwijl hij de geest binnen brengt in de vijf-naar-vierdimensionale circulatie
beweging van de g-kracht.

Het Galactisch Kompas
Samen met de Harmonische Index, is het Galactisch Kompas de meest
kosmologische complete demonstratie van de mathematische principes
van de vierdimensionale tijd. Deze twee hulpmiddelen zijn fractale gelijken
van elkaar, de ene is radiaal circulair en de ander is radiaal rechthoekig,
beide duiden ze de complete set van permutaties van de 13:20 code en
timingfrequentie.
Als een zuivere fractale structuur, vanuit het centrum naar buiten,
geeft het Galactisch Kompas een beschrijving van de beweging van de
zevende naar de eerste dimensie, evenals een middel om deze informatie
te vertalen in een dagelijkse opeenvolging, of kalender, van resonante
frequentie uitleg. Vanuit het centrum naar buiten, is het Galactische
Kompas op de volgende manier gerangschikt:
1.Het Groene centrum van de kompas vertegenwoordigt het oneindige
resonantiepunt, de zevende dimensie; verhouding 1:260 (=0).
2.Uitstralend naar vier punten vanuit het centrum is de eerste spectrale
verdeling in vier van het licht of verlichting, de zesde dimensie; verhouding
1:65.
3.De volgende cirkel is een ring van vijf kleuren – de kasteel ring – en
vertegenwoordigt de vijfde dimensie; verhouding 1:52.
4.Vervolgens komt de wavespell ring die 20 zonnezegels toont in de serie
van 20-wavespells van vierdimensionale tijd; verhouding 1:13.
5.De volgende ring naar buiten is de dag ring, en toon de dagelijkse
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De Chromatische of Boventoon Vijfde
De chromatische of boventoon vijfde is in principe een toepassing van
de plus één factor. Terwijl een harmonische bestaat uit een set van een
opeenvolging van vier kleur-gecodeerde eenheden, is de basis chromatische
een vijf-kleur-gecodeerde opeenvolging, waar de eerste en vijfde eenheid
dezelfde kleur hebben, en de basis chromatische codespell opeenvolging
loopt van: balk, één punt, twee punten, drie punten naar vier punten. In de
matrix van de 0-19 code zijn er vier chromatischen van ieder vijf eenheden
(4x5=20), die getoond worden als de vier verticale kolommen van de 019 code. Omdat iedere chromatische geheel of gedeeltelijk twee tijdcellen
overspant, vertegenwoordigt de vijf-kin chromatische de kracht van
circulatie. Deze circulatiekracht noemen we ‘boventoon’ omdat de vijfde
toon altijd dezelfde kleurwaarde heeft als de eerste toon; dus, de vijfde
bekrachtigt altijd de eerste. Omdat de beweging van harmonischen en
chromatischen polysynchroon is, is het principe van beweging en circulatie
gegarandeerd.
Door de boventoon vijfde, zijn er vijf en niet vier tijdcellen. In de
galactische informatielus, verzekert de vijfde tijdcel dat de matrix boventoon
zelfregulerend en synchroniserend is tijdens de interval tussen de uitbreng
en de volgende inbreng. In de 13-tonen kosmologie van het wavespell is
de vijfde positie de boventoon toren die de overgang vormt tussen het
vestigen van de zelfbestaande vorm van de g-kracht en zijn uitzetting naar
de negende positie van de solaire toren. Een vertex uit de vijfde positie van
het wavespell verbindt de boventoon toren met de dertiende positie, de
kosmische poort. De interval tussen de vijfde en dertiende is acht, de octaaf
verhouding die de wavespell verhouding 5:8::8:13 voltooit.
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Rode Tijdcel Eén: Informeer Inbreng
Orakelbord Rood Blad
Rode Draak			
Witte Wind			
Blauwe Nacht			
Geel Zaad			

initieert inbreng			
verfijnt inbreng			
transformeert inbreng		
rijpt inbreng			

codespell 1
codespell 2
codespell 3
codespell 4

Witte Tijdcel Twee: Herinner Opslag
Orakelbord Wit Blad
Rode Slang			
Witte Wereldoverbrugger
Blauwe Hand			
Gele Ster			

initieert opslag			
verfijnt opslag			
transformeert opslag		
rijpt opslag			

codespell 5
codespell 6
codespell 7
codespell 8

Blauwe Tijdcel Drie: Formuleer Verwerking
Orakelbord Blauw Blad
Rode Maan			
Witte Hond			
Blauwe Aap			
Gele Mens			

initieert verwerking		
verfijnt verwerking		
transformeert verwerking
rijpt verwerking			

codespell 9
codespell 10
codespell 11
codespell 12

Gele Tijdcel Vier: Druk Uitbreng uit
Orakelbord Geel Blad
Rode Hemelwandelaar		
Witte Tovenaar			
Blauwe Adelaar			
Gele Krijger			

initieert uitbreng		
verfijnt uitbreng			
transformeert uitbreng		
rijpt uitbreng			

codespell 13
codespell 14
codespell 15
codespell 16
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In de 0-19 code creëren de vier chromatischen een polaire run
van balk bovenaan naar vier punten onderaan de serie, vandaar dat we
de codespell balk iconen of zonnezegels de vier ‘polaire kin’ noemen
(zie: Chromatische Rangschikking, en bovenaan op de achterkant van
het Reisbord, Dreamspell). Deze vier polaire kin, Rode Slang (codespell
5), Witte Hond (codespell 10), Blauwe Adelaar (codespell 15) en Gele
Zon (codespell 20=0) vormt ieder de 13-chromatische, 65-kin spectrale
wavespells van corresponderende kleuren naar vier stadia. Er zijn drie series
van elk 20 kin en vier chromatischen, en er is er één van vijf kin en één
chromatische, op een totaal van 65 kin of 13 chromatischen per wavespell.
Voor elke set van polaire kin in combinatie met de 13 galactische tonen,
vind je vier tonen die de vier verschillende series initiëren in één 65-kin
wavespell spectrum, deze gaat als volgt;
Toon 3 Elektrisch: Initieert 20-kin om het galactisch spectrum te vestigen.
Toon 10 Planetair: Initieert 20-kin om het galactisch spectrum uit te zetten.
Toon 4 Zelfbestaand: Initieert 20-kin om het galactisch spectrum om te zetten.
Toon 11 Spectraal: Initieert 20-kin om het galactisch spectrum te transporteren.
Voor ieder wavespell van de spectrale fractaal, initieert toon 3 de
magnetische poort; toon 10 de boventoon toren; toon 4 de solaire toren;
en toon 11 initieert de kosmische poort. Niet gelijktijdig met de 260-kin
galactische spin, zet de spectrale fractaal letterlijk de galactische spin op de
volgende manier vast:
65-kin Rood galactisch spectrum, geïnitieerd door Rode Slang, codespell
5 in derde (elektrische) positie van Blauwe Nacht Wavespell 15 (Geel
Kasteel).

Groene Tijdcel Vijf: Zelfregulerende Matrix
Orakelbord Groen Blad

65-kin Wit galactisch spectrum, geïnitieerd door Witte Hond, codespell
10 in derde (elektrische) positie van Gele Ster Wavespell 20 (Groene
Kasteel).

Rode Aarde			
Witte Spiegel			
Blauwe Storm			
Gele Zon			

(De nieuwe galactische spin verschijnt altijd op de tweede kin van de derde
chromatische van de eerste 20-kin fase van het witte galactisch spectrum)

initieert matrix			
codespell 17
verfijnt matrix			
codespell 18
transformeert matrix		
codespell 19
rijpt matrix		
codespell 20 (=0)

= Eén complete Harmonische Run

65-kin Blauw galactisch spectrum, geïnitieerd door Blauwe Adelaar,
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Gele Zon-Zaad Vuur Chromatische, basis van Geel Galactisch Spectrum
(codespell: 0-4) Seizoen van Rijpen, 13 per Spectraal Fractaal.
Rode Slang-Maan Bloed Chromatische, basis van Rood Galactische
Spectrum (codespell 5-9) Seizoen van Initiëren, 13 per Spectraal Fractaal.
Witte Hond-Tovenaar Waarheid Chromatische, basis van Wit Galactisch
Spectrum (codespell 10-14). Seizoen van Verfijnen, 13 per Spectraal
Fractaal.
Blauwe Adelaar-Storm Hemel Chromatische, basis van Blauw Galactisch
Spectrum (codespell 15-19). Seizoen van Transformeren, 13 per Spectraal
Fractaal.
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Chromatische Orde
G = geel, R = rood, W = wit, B = blauw

Bewogen door de kracht van de 13, brengen de vijf tijdcellen de
65 Harmonischen van de galactische spin voort, wat je kunt zien op het
Dreamspell Reisbord, de Harmonische Index, het Galactisch Kompas
en het Boek van Kin (zie onder). Opdat de harmonische tijdcellen de
galactische kosmologie kunnen voltooien vereist elk van de vier codespell
getallen in een tijdcel een iconisch symbool dat een zonnezegel genoemd
wordt. De iconen worden zonnezegels genoemd omdat de 20 frequenties
van de 0-19 code verwijzen naar de planeet-genererende vierdimensionale
solaire frequentie cyclus van 20 kin. Deze cyclus van 20-kin verzegelt de
chronosfeer tijdens elke omlooprotatie van het planeetsysteem Aarde,
kin na kin, in een oneindige opeenvolging van Harmonische Runs. De
‘namen’ van de zonnezegels in opeenvolging vatten een multidimensionale
evolutionaire kosmologie samen die een universele en makkelijk te begrijpen
geheugenlus beschrijven.
Volgens tijdcel functie staan de vijf sets van vier zonnezegels op op
blz.41
In combinatie met elk van de 13 tonen van de samenvattende kosmologie
van het wavespell, creëren de 20 zonnezegels de 260 kin of galactische
enzymen van de galactische spin. Elk vierdimensionaal galactisch enzym
is een snijpunt van drie frequenties: één van vier kleuren, één van 20
codespell iconen, en één van 13 tonen. De 260 galactische enzymen zijn
‘gerangschikt’ in de 13 harmonische runs van de Harmonische Index en,
door de 65 harmonischen van het Boek van Kin beschreven als de 260
galactische signaturen autonoom beschikbaar voor elk mens die verkiest
om een planetaire kin te worden en het noösferische rijk van galactisch
burgerschap binnen te stappen.
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De Galactische Spin

.
Als de 20 eenheden van de 0-19 mathematische code in een continue
opeenvolging van harmonische runs lopen, uitzet over de fractale eenheid
van het wavespell, is het resultaat de 260-eenheden (20x13) galactische
spin, de complete beschrijving van de draaiende beweging van galactische
tijd. Het fractale resultaat van deze overspanning van 13 tonen en 20
zonnezegels (codespell iconen) is de volledige demonstratie van de
13:20 frequentie; een 13-eenheden wavespell 20 keer herhaald in vijf
opeenvolgingen van vier wavespells elk.
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Het patroon van vier wavespells voor elk van vijf opeenvolgingen
is een fractale boventoon van vier zonnezegels voor elk van vijf tijdcellen.
Voor ieder van de vijf sets, wordt elk van de vier wavespell chromatisch
gecodeerd door één van de vier kleuren van de harmonische orde: rood,
wit, blauw en geel. Nogmaals, er zijn vijf rode wavespells waar de eerste,
vijfde, negende en dertiende positie rood is; vijf witte wavespells waar de
eerste, vijfde, negende en dertiende positie wit is; vijf blauwe wavespells
waar de eerste, vijfde, negende en dertiende positie blauw is; en vijf gele
wavespells waar de eerste, vijfde, negende en dertiende positie geel is.
Terwijl de harmonische vierde, bewogen door de chromatische vijfde
(principe van het ontstaan van de tijdcel) de 20 bestemmingpatronen van
het Orakelbord voortbrengt, brengt dezelfde harmonische vierde maal de
chromatische vijfde de 20 wavespells van de galactische spin in kaart als de
vijf kastelen van het Dreamspell Reisbord. Kastelen zijn voor tijdcellen wat
de 20 wavespells zijn voor de 20 zonnezegels (codespell iconen).
Zoals het Orakelbord, opent het Reisbord als vijf bladen. Elk van
de vijf bladen vertegenwoordigt één van de vijf kastelen van tijd. Elk van
de vijf 52-kin, vier wavespell fractals van de galactische spin is een perfect
Reisbord vijfde, een complete onschendbare harmonische architectuur
die kasteel genoemd wordt. Zoals het wavespell zijn dynamische toon
architectuur bezit, zo creëren de vier wavespells die vier harmonische orde
constanten samenvatten, de vier richting aangevende delen die de perfecte
architectuur van een kasteel van tijd vormen. Elk kasteel bestaat uit 52
kin, 13 harmonischen en vier wavespells, en is een perfecte fractaal van elk
ander kasteel.
Vijf kastelen van 52 kin die spinnen in een gezamenlijk draaiend
circuit brengen de 260 permutaties van de 13:20 timingfrequentie voort. Elk
van de 260 posities van de vijf kastelen van het Reisbord is een galactische
poort die één van de 260 mogelijke ingangen vertegenwoordigt van de
vierdimensionale realiteitsorde naar het driedimensionale zintuiglijke dat
het fysieke lichaam of ruimtepak genoemd wordt, en die opgenomen zijn
in het Boek van Kin als één van de corresponderende 260 Galactische
Signaturen. De 260 posities van het Reisbord staan voor elke permutatie
van één van de 20 solaire iconen met één van de 13 galactische tonen en vier
harmonische kleuren van creatie. Tijd is biologie. De unieke drievoudige
frequentie codering verschijnt kin na kin, dag na dag, en verzekert het
planetaire geheelsysteem van een dagelijkse evolutionaire inprenting.
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De chromatische is zuiver een functie van het punt-balk
bewegingspatroon
waarin zich
vier BESTEMMING
sets van elk vijf eenheden bevinden,
KASTEEL
VAN
waar elke eenheid bestaat uit de opeenvolging: balk, één punt, twee
punten, drie punten, vier punten. Elk van deze vier sets of chromatischen
vertegenwoordigt één van de krachten van de vier galactische seizoenen
of spectra, het vijfde krachts timing principe belichaamd in de spectrale
fractaal. Volgens de vorm van de 0-19 notatiecode en de kleur-gecodeerde
zonnezegels die de vier chromatischen van hun boventoon geven, zijn de
vier chromatischen:
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harmonischen hun bewegingskracht geven door de g-kracht van circulatie,
zo ‘trekt’ de spectrale fractaal de galactische spin door de tijdelijke vortex
heen, rotatie na rotatie.
De boventoon vijfde die de chromatische bestuurt wordt aangetoond
in de 1:5 verhouding waar één-kasteel spectrale fractaal staat tot de vijf
kastelen van de galactische spin. De spectrale fractaal wordt opgebouwd
uit 52 kin waar elke kin een waarde van vijf heeft (52 x 5 = 260). Je kunt
de spectrale fractaal draaiend visualiseren als een overspanning over de vijf
kastelen van het Reisbord. Terwijl de 260 kin van de galactische spin de
vierdimensionale gelijkwaardige kin op de kaart zetten die overeenkomen
met de rotatie doorgang van 260 driedimensionale dagen, vertegenwoordigt
de spectrale fractaal van 52 chromatischen een samenstel van, zuiver
vierdimensionale informatieverhouding in resonantie met een nog verder
samengestelde vijfdimensionale timing factor.
De vijfdimensionale timing factor is het principe van de vier galactische
‘seizoenen’ of spectrale die de oorspronkelijke creatieve krachten van de
vijfde kracht beschrijft. Hoewel elk spectrum mathematisch een kwart van
de oorspronkelijke timing volgorde is, kun je vanuit het vierdimensionale
perspectief deze ‘seizoenen’ zien als chromatische runs, waar iedere
chromatische run een kwart is van een heel chromatisch spectrum. Als
één van de vier wavespells van de spectrale fractaal, bestaat elk spectraal
seizoen (spectrum) uit 13 vijf-kin tellende chromatischen of 65 kin. De
vijf-naar-vier-dimensionale beweging van de vier galactische seizoenen
coördineert aangrenzende vier-naar-drie-dimensionale galactische spins.
Dit noemen we een spectrale fractaal omdat de zuiver vierdimensionale
realiteitsstaat eerder spectraal (vorm en licht) dan materieel (volume en
massa) is. In mathematische termen wordt het verschil tussen het spectrale
en materiele samengevat in de verhouding 1:5, waar ‘1’ de samengestelde
spectrale vorm is en ‘5’ de complex geworden moleculaire structuur is.
Terwijl de galactische spin opgebouwd is uit een beweging van
65 harmonischen in combinatie met de 13 tonen van het wavespell en
terwijl de harmonische run die ten grondslag ligt aan deze harmonischen
bestaat uit de 20 iconen in voortdurende kleur-gecodeerde rotatie van het
rode codespell nummer 1 (draak) tot het gele codespell nummer 20 (=0)
(zon), begint de opeenvolging van 52 spectrale fractale chromatischen met
het gele codespell 20 (=0) (zon) en eindigt met het blauwe codespell 19
(storm).
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De kleur en kwaliteit van de vijf kastelen van tijd volgen de
orde van de vier harmonische kleur constanten plus één, de boventoon
vijfde. Terwijl de kleurbeweging van de tijdcellen in relatie tot elkaar een
galactische bio-solaire informatielus creëert, creëert de kleurbeweging van
de vijf kastelen in relatie tot elkaar een bio-galactische informatielus. De
bio-galactische informatielus beschrijft een evolutionaire reis in tijd door de
vijf stadia waarvan de natuur van galactisch zijn draait, oversteekt, brandt,
geeft en betovert. Elke vortex draai van de bio-galactische evolutionaire
informatielus van de galactische spin vat, als een geheel fractaal, een
voortgaande kosmogenesis samen.
Op zijn minimale informatieniveau, prent de galactische spin
de planetaire chronosfeer elke 260 dagen in met de vijf-delige genesis
informatielus van de vijf kastelen. Als een complete fractale beschrijving
van de 13:20 frequentie kan het Reisbord gebruikt worden om grotere
tijdfractals in kaart te brengen, hier kan één kin bijvoorbeeld gelijk zijn
aan een solair jaar, elk kasteel vertegenwoordigt dan 52 jaar, en het hele
Reisbord is dan gelijk aan 260 jaar (terug tellen van AD 2013). Of, één kin
kan gelijk zijn aan 20 solaire jaren, een kasteel aan 1040 solaire jaren en
het Reisbord aan 5200 solaire jaren; of, één kin is gelijk aan honderd solaire
jaren, een kasteel aan 5200 solaire jaren en het Reisbord aan 26.000 jaren,
enz.
Zoals op het Orakelbord vind je op het Reisbord het Rode Oostelijk
Kasteel van Wentelen op het rechterblad, het Witte Noordelijk Kasteel
van Oversteken op het bovenste blad, het Blauwe Westelijke Kasteel van
Verbranden op het linkerblad, het Gele Zuidelijk Kasteel van Geven op
het onderste blad en het Groene Centrale Kasteel van Betovering op
het middelste blad. In elk van deze kastelen zijn er vier kleur gecodeerde
wavespells. Elk wavespell beschrijft de innerlijke werking van een specifiek
kasteel in de creatie van de voortgaande kosmogenesis. Volgens de kleur
harmonischen, kasteel functie en reis, gecodeerd door het gele solaire zegel
in de zelfbestaande positie van het rode wavespell, worden de vijf kastelen
afgebeeld op blz.44.
Als elke kin van de galactische spin gelijk is aan honderd jaar of
een Dreamspell eeuw, dan brengen de 20 wavespells van het Reisbord de
26.000 jaar (260 eeuwen) van de huidige evolutionaire spiraal in kaart,
waarin het sublichaam mens opgerezen is om het lichaam van levende
materie te domineren dat het organische biosfeer deel van geheelsysteem
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Aarde vormt. Deze 20-wavespells lange, 26.000 jaar durende evolutionaire
reis noemen we de ‘Dreamspell Genesis’, waarin elk wavespell staat voor
1300 jaar, en de hele genesis verdeeld wordt in drie delen volgens de
aflopende evolutionaire verhouding 5:3::3:2, waar de eenheid ‘5’ de tien
eerste wavespells voorstelt of 13.000 jaar van de Draak Genesis, de eenheid
‘3’ de volgende zes wavespells voorstelt of 7800 jaar van de Aap Genesis;
en de eenheid ‘2’ de laatste vier wavespells voorstelt of 5200 jaar van de
Maan Genesis. Het hoogtepunt van de evolutionaire Dreamspell Genesis
ligt precies op Kin 164, Geel Galactisch Zaad (26 juli) 2013 n.Chr. Hierom
noemen we de Dreamspell kit van galactische hulpmiddelen ‘De Reis van
Tijdschip Aarde 2013’.
Rood Oostelijk Kasteel van Wentelen: Hof van Geboorte
Rood Blad op het Reisbord
Rode Draak		
wavespell 1 geboorte initieert wentelen
Witte Tovenaar
wavespell 2 tijdloosheid verfijnt wentelen
Blauwe Hand		
wavespell 3 volbrenging transformeert wentelen
Gele Zon		
wavespell 4 universeel vuur rijpt wentelen
Rood Kasteel initieert zaad: door geboorte wentelt zaad.
Wit Noordelijk Kasteel van Oversteken: Hof van de Dood
Wit Blad op het Reisbord
Rode Hemelwandelaar
wavespell 5 ruimte initieert oversteek
Witte Wereldoverbrugger
wavespell 6 dood verfijnt oversteek
Blauwe Storm		
wavespell 7
zelfopwekking transformeert oversteek
Gele Mens			
wavespell 8 vrije wil rijpt oversteek
Wit Kasteel verfijnt krijger: door dood steekt de krijger over
Blauw Westelijk Kasteel van Verbranden: het Hof van Magie
Blauw Blad op het Reisbord
Rode Slang		
wavespell 9 levenskracht initieert verbranden
Witte Spiegel		
wavespell 10 eindeloosheid verfijnt verbranden
Blauwe Aap		
wavespell 11 magie transformeert verbranden
Geel Zaad		
wavespell 12 opbloeien rijpt verbranden
Blauw Kasteel transformeert ster: door magie verbrand ster
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Geel Zuidelijk Kasteel van Geven: Hof van Intelligentie
Geel Blad op het Reisbord
Rode Aarde		
wavespell 13 navigatie initieert geven
Witte Hond		
wavespell 14 hart verfijnt geven
Blauwe Nacht		
wavespell 15 overvloed transformeert geven
Gele Krijger		
wavespell 16 intelligentie rijpt geven
Geel Kasteel rijpt zon: door intelligentie geeft de zon
Groen Centraal Kasteel van Betovering: Hof van de Matrix
Middelblad op het Reisbord
Rode Maan		
wavespell 17 universeel water initieert betovering
Witte Wind		
wavespell 18 spirit verfijnt betovering
Blauwe Adelaar
wavespell 19 visie transformeert betovering
Gele Ster		
wavespell 20 elegantie rijpt betovering
Groen Kasteel synchroniseert de mens: door matrix betovert de mens

Spectrale Fractals
Spectrale fractals zijn een speciale functie van de chromatischen toegepast op
de kasteel structuur en die vind je terug in de 52-eenheden in vier-kleurengecodeerde ‘bestemmingskastelen’ (zie hierboven en rechterachterkant,
Orakelbord, Dreamspell). Deze formele constructie toont de wavespell
structuur die door de vier kleuren bewogen wordt om de kasteel architectuur
te creëren, die de zuivere fractaal is van de draaiende beweging gecreëerd
door de g-kracht, de galactische vijfde kracht. Het bestemmingskasteel kan
gebruikt worden als een fractale tijdrekenliniaal waar elk van de 52 eenheden
of kin verschillende getalwaarden kan aannemen. Als bijvoorbeeld één kin
gelijk is aan zeven dagen, dan vertegenwoordigt het bestemmingkasteel de
52 weken van het 13-manen solaire jaar, en elk wavespell een kwart-jaar
van 13 weken. Begrepen als de vier-kleuren opeenvolging van eender welke
van de vijf Aardefamilies, kan deze fractale structuur gebruikt worden om
eender welk leven of bestemmingcyclus van 52 jaar te plotten, vandaar
‘bestemmingskasteel’.
Het meest speciale gebruik van het bestemmingkasteel is een
beschrijving van de spectrale fractaal. De spectrale fractaal beschrijft de
52-chromatischen, 260-kin tellende spin die samengetrokken samenvalt
met de galactische spin. Zoals de vijf-kin chromatischen de vier-kin

