
Vörös Önálló Hold Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065) 
 

 
Kin 184 – Sárga Lunáris Mag – (Jupiter – GK) – 5.4.      2022.11.18. 
 
N.S. 1.35.5.4 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
67. Szíriuszi kromatika 2. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Felcsendíti az intuíció 
gyógyítását.” 
 
Krono psi: Kin 77 – Vörös Kristályos Föld      kapcsolati hálója 

Szentelek, hogy fejlődjek 
Egyetemessé téve az egyidejűséget 
Lepecsételem a tájékozódás mátrixát 
Az együttműködés kristályos tónusával  
Engem az egyetemes víz ereje vezet utamon. 
Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam. 

       

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
39 
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Káli 

Napi ó Futhark 
rúna: Ansuz 

 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                     
 
mantra: Polarizálok, hogy célozzak 
 Stabilizálva az öntudatot  
 Lepecsételem a kivirágzás bevitelét 
 A kihívás lunáris tónusával 
 Engem az intelligencia ereje vezet utamon. 
 Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam. 
 
Telektonon: 2. GAP torony  
Rinri tanítás: - 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 4. napja van – 6. Vinál (Xul): „… ahol nagy 
bölcsességgel elültetnek egy magot,...” 
Felhangos Páva Hold: „Hogyan erősíthetem meg magam a legjobban?” 
A Hold (hónap) 1. hete: vörös, analóg hét – „elindítja a látást” 
A hét 4. napja: okkult töltet, rejtett kincs 
 
Kapu (portál) család, 24. kromatika 1. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Megnyitja az 
ajtókat a művészet virágzásához.” 
46. harmónia 4. tagja, a harmónia kodon száma: 39 (szív, templom) 
jobb térd, jobb kéz kis ujj 
Antarktisz 
 
1. kocka: hátra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: hátra, kék (telepatikus rend beállítása): 

Káli: alapít, szakrális csakra, a fény-hő kapcsolatának ereje  – „A lótuszból született megdicsőült 
a nevem. Belső fényt és meleget katalizálok.” 

3. kocka: hátra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Ansuz: Votan lélegzete 

 
időkód AME: 246  
pszi genetikai térkód AME: 257  
szinkronizációs kód AME: 235 



napi pecsét AME: 90 

heptád kapu AME: 315 – harmonikus UR-rúna: 95  

napi fő kódok: TFI: 891 – AME: 9 – Kin megfelelő: 111 (Rezonáns Majom)  

heti összesített TFI: 4299 – AME: 330 – Kin megfelelő: 139 (Szoláris Vihar)  

napi hangtónus (144-es életpulzár) AME: 288 – Kin megfelelő: 28 (Lunáris Csillag)  

heptád ösvény AME: 372 – Kin megfelelő: 112 (Galaktikus Ember)  
 

plazma: Káli – hang: HRIM – mudra:  
 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 2. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
Ha ma összpontosítjuk gondolatainkat céljainkra, megoldandó gondjainkra, akkor nagyon-nagyon jó 
megérzésink, intuícióink lehetnek. Úgy érezhetjük, hogy „megvilágosodtunk” az adott dologgal 
kapcsolatban. A nehézséget, a kihívást az fogja jelenti, hogy utána könnyen feladjuk…azaz, pl. van egy 
jó gondolatunk, hogy ezt vagy azt hogyan is kellene megoldani és a másik percben pedig azonnal csak 
az akadályokat leszünk hajlamosak számba venni – tehát, hogy miért is nem lehet mégsem azt a jó 
gondolatot véghez vinni. 
Fontos, hogy a nehézségeket vegyük számba, de ne csak azokat, hanem azt is, ami pedig éppen a 
segítségünkre lehet.  
Ma még csak elindul ez az energetika, így tehát még csak bevonzódnak azok a dolgok ill. személyek, 
akik arra hivatottak, hogy szembesítsenek bennünket ezekkel a később előkerülő tudatalatti 
folyamatokkal. 



Az előbb említetteken kívül az Éjszaka témái közé tartozik még az intuíció, az ismeretlentől való félelem 
is.  
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


