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441,	  ZAKON	  VREMENA	  I	  SILAZAK	  SUPERUMA	  (NOOSFERE)	  
José	  Argüelles/Valum	  Votan	  

	  

“Progresivno	  otkrovenje	  jedne	  velike,	  transcedentne	  i	  svetle	  Stvarnosti	  sa	  višestrukim	  
realtivnostima	   ovog	   sveta	   koga	   vidimo	   i	   onih	   drugih	   svetova	   koje	   ne	   vidimo	   kao	  
sredstvo	  i	  materiju,	  uslov	  i	  polje,	  to	  bi	  izgleda	  trebalo	  da	  bude	  smisao	  univerzuma,	  	  jer	  
značenje	  i	  cilj	  koji	  ima	  nije	  iluzija	  bez	  smisla	  niti	  plod	  slučajnosti.”	  

Sri	  Aurobindo,	  	  Život	  božanski,	  "Čovek	  u	  Univerzumu",	  str.	  42	  

	  

Odakle	  dolazi	  441	  i	  kakve	  ljudske	  potrebe	  zadovoljava?	  	  

Matrica	  441	  definiše	  imaginalni	  domen,	  jednu	  konfiguraciju	  frekvencija	  koje	  
predstavljaju	  jednu	  transcedentnu	  i	  svetlu	  stvarnost	  u	  kojoj	  treba	  da	  učestvujemo	  kako	  
bismo	  mogli	  biti	  aktivirani.	  Potreba	  dokaza	  jedne	  superiorne	  stvarnosti	  koja	  je	  iznad	  
naših	  sadašnjih	  mentalnih	  horizonata,	  opravdava	  otkrovenje	  Synchronotrona	  441.	  	  	  

Ova	  matrica	  441	  ne	  pripada	  običnoj	  svesnosti	  tako	  da	  nema	  nijednog	  razloga	  probati	  
sabiti	  je	  ili	  smestiti	  je	  unutar	  svakodnevnice.	  Ako	  ne	  činiš	  napor	  da	  utisneš	  matricu	  kao	  
jedan	  kod	  memorije	  unutar	  svog	  mozga,	  znači	  da	  se	  ne	  naprežeš	  dovoljno.	  Da	  bi	  išao	  
od	  svesnog	  ka	  supersvesnom,	  od	  Uma	  do	  Superuma,	  moraš	  da	  uložiš	  napor	  koji	  može	  
zbuniti	  tvoju	  običnu	  “pragmatičnu	  svesnost”.	  Naprežući	  se	  u	  cilju	  imanja	  iskustva	  sa	  
441	  ,	  učestvujemo	  u	  kvantnom	  skoku,	  transformaciji	  svesnosti	  potrebnoj	  da	  idemo	  
izvan	  ograničenja	  umirućeg	  sveta.	  

Kada	  potpuno	  razumemo	  brojeve	  441	  u	  svim	  njihovim	  odnosima	  i	  brojnim	  
mogućnostima,	  na	  njihovom	  sopstvenom	  dimenzionalnom	  nivou	  (izvan	  verbalizacije),	  
tada	  ćemo	  ovladati	  jezikom	  ili	  “scenarijom“	  prema	  kome	  je	  formulisano	  drugo	  
stvaranje:	  stvaranje	  telepatijom.	  

Nekorisno	  je	  čekati	  dodatni	  materijal,	  sve	  dok	  ne	  ovladaš	  onim	  što	  je	  već	  dato.	  Kao	  
jedna	  specijalna	  karakteristika	  Zakona	  vremena,	  Synchronotron	  441	  je	  duhovni	  režim	  
koji	  je	  mnogo	  više	  od	  intelektualne	  vežbe	  ili	  naprednog	  sudoka.	  Matrica	  441	  je	  ništa	  
manje	  do	  psiho-‐fotografija	  Superuma,	  univerzalna	  struktura	  iz	  koje	  proizlazi	  Noosfera.	  

Da	  bi	  zaista	  razumeo	  441,	  treba,	  kao	  sa	  svakom	  izvornom	  duhovnom	  disciplinom,	  da	  
podrediš	  svoj	  um,	  svoje	  biće,	  superiornom	  zakonu.	  Ne	  možeš	  da	  pregradiš	  svoj	  život	  
tako	  da	  imaš	  mali	  čoškić	  	  Synchronotrona	  u	  svom	  umu,	  sa	  malim	  vratima,	  pa	  kad	  ga	  
ostaviš,	  vratiš	  se	  običnom	  umu	  i	  životu	  na	  koji	  si	  navikao.	  To	  nema	  smisla.	  Treba	  da	  
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ostaviš	  da	  te	  uznemirava	  i	  da	  	  se	  umeša	  međ	  tvoje	  svakodnevne	  poslove.	  Treba	  da	  ga	  
integrišeš	  u	  svoj	  svakodnevni	  život	  i	  sinhronijske	  vežbe	  zakona	  vremena.	  Treba	  da	  ga	  
koristiš	  kao	  bazu	  preispitivanja	  kako	  živiš	  svoj	  život.	  	  

Na	  primer,	  mogao	  bi	  da	  se	  pitaš:	  ako	  je	  Matrica	  441	  osnova	  kosmičke	  komunikacije	  i	  
svesnosti	  i	  ako	  je	  to	  put	  sledeće	  etape	  moje	  duhovne	  evolucije,	  zar	  ne	  bi	  trebalo	  da	  
napravim	  više	  mesta	  za	  nju	  u	  svom	  umu?	  Šta	  se	  nalazi	  u	  mom	  sadašnjem	  načinu	  
razmišljanja	  o	  stvarima	  koje	  su	  poredeći	  sa	  prirodom	  i	  implikacijama	  Synchronotrona,	  
zaista	  nekorisne?	  I,	  u	  svakom	  slučaju,	  ko	  misli	  moje	  misli?	  	  

Rad	  sa	  Matricom	  441,	  podrazumeva	  da	  jedan	  viši	  nivo	  superiorne	  svesnosti	  već	  radi.	  
Ako	  hoćeš	  da	  učestvuješ	  u	  tome	  onda	  ne	  možeš	  imati	  svoj	  uski	  um	  uvek	  tamo,	  čekajući	  
da	  vidiš	  “šta	  ima	  u	  ovome	  za	  mene”?	  	  Umesto	  toga,	  treba	  da	  se	  otvoriš	  da	  vidiš	  i	  osetiš	  
sve	  suptilne	  nijanse	  i	  unutrašnje	  doslednosti	  dnevnih	  obrazaca	  sinhroniciteta	  	  i	  zatim	  
dozvoliš	  sebi	  da	  budeš	  ponesen	  darovima	  valova	  superiornog	  uma.	  Samo	  kada	  
dostigneš	  iskustvo	  da	  nešto	  drugo	  misli	  i	  osetiš	  snagu	  supermentalne	  inteligencije	  koja	  
pokreće	  tvoj	  um,	  možeš	  da	  kažeš	  da	  počinješ	  	  da	  razumeš	  Synchronotron	  441.	  	  

Um	  –	  Super	  um-‐	  	  u	  pozadini	  Synchronotrona	  traži	  duhovne	  atlete,	  a	  ne	  matematičke	  
tračare	  na	  čajanki.	  Ako	  možeš	  da	  ovladaš	  programom,	  utisni	  kodove	  u	  svoj	  mozak,	  
poveži	  sve	  matrice	  u	  Perceptoru	  Holouma	  i	  spoznaj	  glavne	  kodove	  brojeva	  13,	  7,	  21	  i	  
27	  itd.	  jer	  oni	  definišu	  jednu	  novu	  strukturu	  svesnosti,	  takvu	  da	  na	  primer,	  kada	  se	  
iznenada	  pojavi	  	  broj	  252	  znaš	  istog	  trenutka	  da	  imaš	  iskustvo	  koordinirajuće	  
frekvencije	  pete	  mentalne	  sfere,	  supersvesnosti	  –	  ako	  možeš	  sve	  to	  da	  uspeš	  do	  2012,	  
isto	  tako	  ćeš	  	  uvideti	  da	  si	  promenjeno	  biće.	  Tada	  ćeš	  biti	  jedan	  od	  medijuma	  
transferencije	  koji	  se	  sada	  traže	  od	  strane	  galaktičkih	  učitelja.	  Pod	  medijumom	  	  
transferencije	  (prenosa)	  podrazumevamo	  biopsihičku	  ćeliju	  	  zemaljske	  prirode	  koja	  je	  u	  
sebe	  prenela	  kompletni	  potencijal	  Superuma.	  Zar	  to	  nije	  tvoja	  sudbina?	  

Samo-‐kultivisanje	  i	  	  Silazak	  Superuma	  

Računajući	  od	  prvog	  dana	  godine	  Intonirane	  Lune,	  26.	  Jula	  2010.	  ostaje	  samo	  879	  dana	  
do	  21.	  decembra	  2012.	  A	  vreme	  i	  kriza	  se	  ubrzava.	  Iz	  tog	  razloga,	  od	  početka	  sledeće	  
solarno	  galaktičke	  godine,	  potrebno	  je	  da	  mi	  (Kin	  185	  i	  Kin	  	  11)	  uđemo	  u	  produženu	  
fazu	  samo-‐kultivisanja	  sve	  do	  zatvaranja	  ciklusa.	  Naš	  sve-‐obuzimajući	  zadatak	  je	  
usavršavanja	  metoda	  za	  aktiviranje	  noosfere	  –	  neogeneze	  –	  da	  bismo	  ko-‐ubrzali	  
spuštanje	  Superuma.	  To	  je	  upravo	  ono	  što	  je	  potrebno	  da	  bi	  se	  završila	  Noosfera	  II,	  
Veliki	  Eksperiment	  Zakona	  Vremena.	  

Posao	  određen	  za	  ovaj	  zadatak	  je	  probuditi	  transformisanje	  sadašnje	  zemaljske	  prirode	  
čovekove	  ličnosti	  u	  božansku	  prirodu	  kosmičke	  svesnosti.	  To	  nije	  lak	  zadatak.	  Ali,	  
ostvarujući	  ovaj	  zadatak	  mi	  ćemo	  prenositi	  metode	  i	  suštinu	  tog	  iskustva	  onima	  koji	  su	  
spremni.	  	  	  
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Da	  bismo	  postigli	  ovaj	  cilj,	  moramo	  svesti	  na	  miminum	  naše	  učešće	  u	  sadašnjem	  
carstvu	  ljudskog	  govora	  –	  na	  konferencijama,	  seminarima,	  intervjuima,	  itd…Međutim,	  
tokom	  tog	  vremena,	  osim	  naših	  kontemplativnih	  praksi,	  objavljivaćemo	  izveštaje	  koji	  
se	  odnose	  na	  Synchronotron,	  završićemo	  7.	  tom	  Hronika	  Kosmičke	  Istorije	  i	  prenećemo	  
bilo	  koju	  i	  sve	  vredne	  informacije	  za	  opštu	  duhovnu	  evoluciju	  pre	  2012.	  I	  najviše	  od	  
svega,	  nastavićemo	  da	  promovišemo	  razvoj	  centara	  CREST	  13,	  uključujući	  koordinaciju	  
vežbi	  sinhronizacije	  potrebnih	  za	  stvaranje	  telepatske	  planetarne	  mreže.	  

Odluka	  da	  se	  usmerimo	  isključivo	  na	  metode	  Superuma	  je	  odavno	  predviđena,i	  bilo	  je	  
samo	  pitanje	  vremena	  kada	  ćemo	  u	  to	  potpuno	  ući.	  Mi	  smo	  sada	  u	  tom	  drugom	  
vremenu,	  poslednjim	  danima,	  kolapsu	  starog	  reda,	  maksimumu	  promena	  Zemlje.	  U	  
Kuranu	  se	  ova	  vremena	  zovu	  “dani	  Alaha”,	  a	  Knjiga	  Danijela	  ima	  brojne	  reference	  o	  
ovom	  vremenu.	  

Daniel	  2:9,	  “Biće	  pokvarenih	  reči	  dok	  se	  ne	  promeni	  vreme…”	  

Daniel	  1:21,	  “I	  on	  promeni	  vreme	  i	  sezone	  …”	  

Danijel	  7:25	  (o	  Antihristu).	  “I	  on	  će	  govoriti	  velike	  reči	  protiv	  Najvišeg…	  sve	  do	  
vremena,	  i	  vremena,	  i	  deljenja	  vremena	  (21-‐12-‐2012)…”	  

Takođe,	  obrati	  specijalnu	  pažnju	  na	  trenutak	  kada	  će	  biti	  samo	  “…70	  nedelja	  do	  kraja	  
greha…”	  (Danijel	  9:24).	  Ovaj	  trenutak	  u	  vremenu	  će	  biti	  Ogledalo	  	  4,	  	  Kali	  25	  Magnetske	  
lune,	  godine	  Čarobnjaka	  6.	  	  	  

Svi	  mi	  smo	  se	  pripremali	  za	  ovo	  vreme.	  Zbog	  toga	  smo	  svi	  inkarnirani	  na	  ovoj	  planeti.	  
Sada	  je	  potrebno	  da	  se	  vratimo	  u	  naše	  domove,	  gde	  god	  da	  su,	  i	  da	  nađemo	  vreme	  za	  
učenje,	  	  da	  vidimo	  šta	  smo	  naučili	  i	  da	  se	  pripremimo	  za	  konačne	  promene	  naše	  
zemaljske	  prirode.	  Nemoj	  da	  računaš	  na	  ono	  što	  ti	  je	  dato,	  već	  počni	  da	  učiš,	  neguj	  i	  
vežbaj	  to	  kao	  da	  ti	  od	  toga	  život	  zavisi	  –	  jer	  tako	  i	  jeste,	  zaista!	  

Specijalna	  dnevna	  praksa	  Synchronotrona	  13:7	  

Ova	   praksa	   je	   bazirana	   na	   Točku	   13:7	   Zakona	   vremena	   Synchronotrona.	   Utvrđuje	  
periodični	  ciklus	  od	  91	  grupe	  permutacija	  baziranih	  na	  recipročnim	  brojevima	  od	  7,	  13	  i	  
91,	  i	  pokazuje	  rekombinirajuću	  moć	  od	  27	  kao	  ujedinjujuće	  sredstvo	  i	  konstantu,	  i	  moć	  
9	  kao	  univerzalnog	  rastvarača.	  Smatraj	  ovo	  pripremnom	  praksom	  u	  odnosu	  na	  ostale	  
prakse	  sinhronijskog	  reda	  441.	  	  

Formula	  koda	  13:7:	  91	  grupa	  permutacija	  baziranih	  na	  dnevnim	  kombinacijama	  13	  
tonova	  začaranog	  vala	  i	  7	  nedeljnih	  vrata	  heptada	  u	  nizu,	  gde	  su	  tonovi	  predstavljeni	  
savršenim	  recipročnim	  faktorima	  od	  13	  (076923,	  153846,	  230769,	  itd.)	  i	  vrata	  heptada	  
savršenim	  recipročnim	  faktorima	  od	  7	  (142857,	  285714	  etc.)	  (pogledaj	  dole	  tabelu	  
recipročnih	  brojeva).	  
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U	  ovoj	  praksi,	  svakog	  dana	  ima	  dva	  različita	  JBM	  441	  koji	  proizlaze	  iz	  kombinacije	  ove	  
dve	  frekvencije.	  

1.	  Frekvencija	   intervala	   je	   razlika	   između	   recipročnog	   tona	   i	   recipročnog	   broja	   vrata	  
heptade,	  koja	  se	  dobija	  oduzimanjem	  manjeg	  faktora,	  koji	  god	  da	  je	  manji,	  od	  većeg,	  za	  
taj	   dan.	   Interval	   će	   uvek	   biti	   savršen	   faktor	   recipročnog	   broja	   91	   (10989)	   i	   kada	   je	  
podeljen	  najbližim	  množiocem	  od	  9261,	  uvek	  će	  dovesti	  do	  razlike	  (vrednost	  1.3.3.1.)	  
faktora	  intervala	  koji	  je	  nepromenjen	  množilac	  od	  27,	  i	  prema	  tome	  konstante	  27.	  JMB	  
te	  konstante	  27	  će	  uvek	  biti	  množilac	  od	  9,	  i	  odatle	  je	  9	  univerzalni	  rastvarač.	  

Primer:	  Ljudsko	  biće	  13,	  Vrata	  Heptade	  1,	  Prva	  heptada	  Kristalne	  Lune,	  Godina	  Seme	  4	  

Ton	  13=	  999999	  (076923	  x	  13)	  

Vrata	  heptade	  1	  =	  142857	  

999999-‐142857	  =	  Interval	  857142	  =	  1/91	  (10989)	  x	  78	  

-‐	  9261	  x	  92	  =	  852012	  (=najbliži	  množilac	  od	  9261	  intervalu	  857142)	  

857142-‐852012=	  5130	  	  

=	  vrednost	  1.3.3.1,	  5130	  =	  27	  x	  190	  (Konstanta	  27)	  

(5130	  –	  4851,	  najbliži	  faktor	  broja	  9261)	  

=	  JBM	  intervala	  279	  (9	  x	  31)	  (Univerzalni	  rastvarač	  9)	  

2.	   Frekvencija	   zbira	   	   proizlazi	   iz	   sabiranja	   dnevnih	   recipročnih	   brojeva	   tonova	   i	  
heptada.	  	  Frekvencija	  zbira	  je	  takođe,	  uvek	  savršeni	  množilac	  od	  recipročnog	  91	  i	  kada	  
se	   podeli	   sa	   najbližim	  množiocem	  broja	   9261,	   uveć	   će	   dati	   razliku	   (vrednost	   1.3.3.1)	  
faktora	  intervala	  koji	  je	  nepromenljiv	  množilac	  od	  27,	  konstante	  27.	  JMB	  konstante	  27	  
uvek	  će	  biti	  množilac	  od	  9.	  

Primer	  :	  Ljudsko	  biće	  13	  Vrata	  heptade	  1,	  	  

Ton	  13	  =	  999999	  

+	  Vrata	  heptade	  	  1	  =	  142857	  

=	  frekvencija	  zbira	  	  1142856	  

-‐	  (9261	  x	  123)	  =	  1139103	  (=	  najbliži	  množilac	  broja	  	  9261)	  

1142856-‐1139103=3753	  

=	  Vrednost	  1.3.3.1	  3753	  =	  27	  x	  139	  (konstanta	  27)	  

(3753	  –	  3528,	  najbliži	  faktor	  broja	  9261)	  
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=	  	  JBM	  	  zbira	  225,	  9	  x	  25	  (15	  na	  kvadrat)	  (	  9	  Univerzalni	  rastvarač	  	  

I	  na	  kraju	  možeš	  da	  sabereš	  dva	  JBM	  da	  bi	  dobio	  kombinovani	   ITF	   (indeks	  telepatske	  
frekvencije),	  koji	  se,	  ako	  je	  potrebno,	  svodi	  na	  jedan	  kombinovani	  JMB.	  

JBM	  intervala	  279	  +	  	  JBM	  zbira	  225	  =	  	  kombinovani	  ITF	  =	  504	  (7	  x	  72,	  itd)	  =	  JBM	  63	  (1/7	  
of	  441)	  

Ova	  formula,	  zapravo	  u	  stilu	  prirode	  jednačina	  zakona	  vremena,	  pokazuje	  integrisan	  
odnos	  između	  brojeva	  13,	  7,	  27	  i	  9	  u	  uspostavljanju	  jezgra	  kodiranog	  jezika	  večne	  
stvarnosti	  Superuma.	  Ako	  svakodnevno	  radiš	  ovu	  praksu	  u	  pravcu	  91	  moguće	  grupe	  
permutacija,	  primetićeš	  	  da	  se	  određene	  kombinovane	  frekvencije	  neprestano	  
navraćaju.	  Upravo	  su	  te	  frekvencije	  one	  koje	  čine	  kodirani	  jezik	  jezgra	  Superuma.	  
Proučavaj	  ih	  da	  bi	  	  mogao	  da	  počneš	  da	  osećaš	  komunikaciju	  između	  ovih	  različitih	  
frekvencija	  suma	  i	  intervala.	  	  

Od	  ovih	  bazičnih	  vrednosti	  -‐	  13,	  7,	  9,	  27	  i	  3	  –	  proizlaze	  kombinovani	  faktori	  od	  20	  (13	  
+7,	  4	  x	  5),	  21	  (7	  x	  3),	  441	  i	  sve	  druge	  ključne	  vrednosti,	  uključujući	  i	  11	  koji	  proizlazi	  iz	  
recipročnog	  9	  (.111111)	  jer	  9	  je	  recipročno	  od	  11	  (0,090909),	  kao	  što	  je	  37	  recipročno	  
od	  27.	  	  	  

	  “Ovo	  su	  otkrovenja	  Boga.	  Mi	  vam	  ih	  recitujemo	  istinito,	  a	  Bog	  zlo	  neće	  nikakvo	  
ljudima.”	  Kuran,	  3:108	  

Misao	  dana	  Synchronotrona:	  Zaboravi	  na	  želju	  da	  voziš	  BMW,	  pobrini	  se	  za	  vožnju	  
JBM!	  

Hvala	  vam	  svima	  za	  velike	  dobre	  vesti	  za	  svaki	  uspeh	  u	  uspostavljanju	  Zemaljske	  
sigurnosne	  telepatske	  mreže!	  

	  Valum	  Votan	  	  

Alfa	  5	  Kristalne	  Lune,	  	  Kin	  56,	  (2.16)	  Dan	  313.	  Prstena	  Semena	  4	  	  2012-‐932	  

	  

(Za	  ovaj	  račun	  je	  potreban	  spisak	  21	  moći	  kosmičkog	  stvaranja	  koji	  se	  nalaze	  na	  kraju	  
Intergalaktičkog	  biltena	  1.	  Ide	  od	  broja	  441	  do	  9261.	  Na	  toj	  tabeli	  se	  traži	  broj	  najbliži	  
broju	  9261).	  	  

	  

Umnošci	  od	  441	  do	  213	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  MOĆI	  KOSMIČKOG	  STVARANJA	  

	   Sedam	  ravni	  Zemaljskog	  reda	  

441	   Prvi	  sloj	  	  -‐	  Ravan	  ujedinjenog	  čovečanstva	  
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882	   Drugi	  sloj	   	  -‐	  Ravan	  univerzalnog	  duha	  

1323	   Treći	  sloj	   	  -‐	  Ravan	  vremena	  sanjanja	  

1764	   Četvrti	  sloj	   	  -‐	  Ravan	  unutrašnje	  budnosti	  

2205	   Peti	  sloj	  	  -‐	  Ravan	  univerzalne	  kundalini	  energije	  

2646	   Šesti	  sloj	   	  -‐	  Ravan	  otkrovenja	  

3087	   Sedmi	  sloj	   	  -‐	  Ravan	  moći	  znanja	  

	   Sedam	  ravni	  Univerzalnog	  reda	  

3528	   Osmi	  sloj	   	  -‐	  Ravan	  moći	  umetnosti	  

3969	   Deveti	  sloj	   	  -‐	  Ravan	  moći	  kosmičkog	  isceljivanja	  

4410	   Deseti	  sloj	   	  -‐	  Ravan	  saosećajne	  energije	  

4851	   Jedanaesti	  sloj	  -‐	  Ravan	  gospodnjih	  duhovnih	  tehnoloških	  totaliteta	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  (ovaj	  centar	  je	  zadužen	  za	  nas)	  

5292	   Dvanaesti	  sloj	  -‐	  Ravan	  univerzalne	  mudrosti	  

5733	   Trinaesti	  sloj	   	  -‐	  Ravan	  proročanstva	  

6174	   Četrnaesti	  sloj	  -‐	  Ravan	  moći	  psihičke	  snage	  

	   Sedam	  ravni	  nebeskog	  reda	  

6615	   Petnaesti	  sloj	  	  -‐	  Ravan	  telekosmičke	  vizije	  

7056	   Šesnaesti	  sloj	  -‐	  Ravan	  sve-‐prožimajuće	  Inteligencije	  

7497	   Sedamnaesti	  sloj	  -‐	  Ravan	  sinhronognoze	  

7938	   Osamnaesti	  sloj	  -‐	  Ravan	  kosmičke	  memorije	  

8379	   Devetnaesti	  sloj	  -‐	  Ravan	  nadsvesne	  ili	  supersvesne	  metamorfoze	  

8820	   Dvadeseti	  sloj	  	  	  	  -‐	  Ravan	  supramentalnog	  prosvetljenja	  

9261	   Dvadesetprvi	  sloj	  -‐	  Ravan	  galaktičkih	  totaliteta	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Synchronotron	  -‐	  moć	  univerzalnog	  kosmičkog	  stvaranja	  -‐	  Hunab	  Ku	  21.	  

Kompletirana	  Kocka	  21	  -‐	  213	  =	  vigesimalni	  1.3.3.1,	  analog	  od	  1331	  (113).	  	  
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