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

 
Kin 185 – Vörös Elektromos Kígyó – (Maldek – GK) – 5.5.      2022.11.19. 
 
N.S. 1.35.5.5 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
67. Szíriuszi kromatika 3. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Megalapozza a teremtést az 
intuíció gyógyításához.” 
 
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: 
36 

Napi plazma: 
Alfa 

Napi ó Futhark 
rúna: Raidho 

 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                      
 
mantra: Aktiválok, hogy túléljek 
 Megkötve az ösztönt  
 Lepecsételem az életerő tárházát 
 A szolgálat elektromos tónusával 
 Engem az egyetemes víz ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 2. GAP torony  
Rinri tanítás: - 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 5. 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 5. napja: analóg töltet, dupla hatás 
 
Sarki (poláris) család, 24. kromatika 2. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Felcsendíti a 
művészet virágzását.” 
47. harmónia 1. tagja, a harmónia kodon száma: 36 (tér, látomás)  
jobb csípő, jobb láb nagy ujj 
Szibéria, Kamcsatka 
 
1. kocka: elöl, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: jobbra, sárga (telepatikus rend beállítása): 

Alfa: felszabadít, torok csakra, az egyetemes telepátia felszabadítása  – „Az én országom a meg 
nem született abszolút szféra. Felszabadítom a déli sarokra áradó kettős elektront.” 

3. kocka: jobbra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Raidho: szoláris gyűrű/napév 

 
időkód AME: 297  
pszi genetikai térkód AME: 256  
szinkronizációs kód AME: 288 
napi pecsét AME: 288 



heptád kapu AME: 414 – harmonikus UR-rúna: 90  

napi fő kódok: TFI: 912 – AME: 30 – Kin megfelelő: 132 (Lunáris Ember)  

heti összesített TFI: 5211 – AME: 360 – Kin megfelelő: 11 (Spektrális Majom)  

napi hangtónus (216-os érzékpulzár) AME: 207 – Kin megfelelő: 128 (Spektrális Csillag)  

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

plazma: Alfa – hang: HRAUM – mudra:  
 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 3. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
Néhány napja elkezdtünk egy új 13 napos ciklust, mely azokat a dolgokat hozza majd felszínre a 
tudatalattinkból, melyek gátolnak bennünket a kozmikus bőség megtapasztalásában.  
Ma elsősorban ösztönös megéléseink, gondolataink, de akár testi jelzéseink is segíthetnek abban, hogy 
mindezt felismerjük.  
Sajnos ezeket a felismeréseket nehezíti az elégedetlenség érzete , mely gyakran felülírja az 
információkat. 
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


