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

 
Kin 186 – Fehér Önálló Világáthidaló – (Mars – GK) – 5.6.      2022.11.20. 
 
N.S. 1.35.5.6 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
67. Szíriuszi kromatika 4. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Megássa az alagutakat 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: 
Limi 

Napi ó Futhark 
rúna: Kennaz 

 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                     
 
mantra: Meghatározok, hogy kiegyenlítsek 
 Megszabva az alkalmat  
 Lepecsételem a halál tárházát 
 A forma önálló tónusával 
 Engem a szellem ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 2. GAP torony  
Rinri tanítás: - 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 6. 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 6. napja: okkult töltet, rejtett kincs 
 
Vezér (kardinális) család, 24. kromatika 3. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – 
„Megalapozza a teremtést a művészet virágzásához.” 
47. harmónia 2. tagja, a harmónia kodon száma: 36 (tér, látomás)  
jobb csukló, jobb láb második ujj 
Japán és a tőle délre fekvő óceánrész (Csendes Óceán) 
 
1. kocka: fent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: balra, piros (telepatikus rend beállítása): 

Limi: megtisztít, napfonat csakra, a mentális elektron, transzcendens  – „A duális gondolatokat 
felemésztem. A mentális elektront megtisztítom az északi sarkon.” 

3. kocka: balra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Kennaz: a fényt hozó fáklya 

 
időkód AME: 296  
pszi genetikai térkód AME: 306  
szinkronizációs kód AME: 333 
napi pecsét AME: 294 



heptád kapu AME: 402 – harmonikus UR-rúna: 81  

napi fő kódok: TFI: 1002 – AME: 120 – Kin megfelelő: 222 (Mágneses Szél)  

heti összesített TFI: 6213 – AME: 39 – Kin megfelelő: 233 (Kristályos Égenjáró)  

napi hangtónus (288-as elmepulzár) AME: 270 – Kin megfelelő: 112 (Galaktikus Ember)  

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

plazma: Limi – hang: HRUM – mudra:  
 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 4. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
Ma alakul, formálódik a hullámunk témája, így ennek megfelelően felbukkanhatnak tudatalattinkból olyan 
dolgok, melyek megérettek arra, hogy feldolgozzuk őket és ezáltal segítsük elő a kozmikus bőség 
témáját életünkben. Ehhez elsősorban régi, korlátozó mintáinkat lenne jó felismerni…ilyen pl. amikor 
egyik szülőnk által segítő szándékkal sulykolt mondat hangzik el, mely most éppen gátat jelenthet 
számunkra. 
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


