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

 
Kin 187 – Kék Felhangos Kéz – (Föld – GK) – 5.7.       2022.11.21. 
 
N.S. 1.35.5.7 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
67. Szíriuszi kromatika 5. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Felfedi a misztériumot az 
intuíció gyógyításához.” 
 
Krono psi: Kin 76 – Sárga Spektrális Harcos     kapcsolati hálója 

Feloldok, hogy kérdezzek 
Szabaddá téve a bátorságot 
Lepecsételem az intelligencia kimenetét 
Az elengedés spektrális tónusával  
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.        
 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
36 

Napi plazma: 
Silio 

Napi ó Futhark 
rúna: Odin 

 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                            ODIN                            
 
mantra: Megerősítek, hogy megismerjek 
 Irányítva a gyógyítást  
 Lepecsételem a beteljesülés tárházát 
 A sugárzás felhangos tónusával 
 Engem a vízió ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 1. kocka – kulcs a memóriához, most Te vagy a Sárkány 
Rinri tanítás: „A mai nap a legjobb. Most van a legjobb alkalom.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 7. 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 7. napja: analóg töltet, dupla hatás 
 
Belső (középső) család, 24. kromatika 4. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Megássa az 
alagutakat a művészet virágzásához.” 
47. harmónia 3. tagja, a harmónia kodon száma: 36 (tér, látomás)  
jobb könyök, jobb láb harmadik ujj 
Csendes Óceán 
 
1. kocka: középre, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: középre, fehér (telepatikus rend beállítása): 

Silio: kisül/levezet, szív-csakra, Buddha, mint megvilágosult elme  – „A szerepem Buddha 
cselekedetinek megvalósítása. A mentális elektron-neutront levezetem a Föld középpontjába.” 

3. kocka: középre (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Odin: az üresség 

 
Ha a hét folyamán nem építgettük, akkor ma a Szivárványmeditációhoz (haladó tanfolyam anyaga) 
egyszerre hozzuk létre a 4 kockát és helyezzük be a Föld közepében levő kristályba. 
 
időkód AME: 295  
pszi genetikai térkód AME: 350  



szinkronizációs kód AME: 370 
napi pecsét AME: 291 

heptád kapu AME: 441 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna: Sirius B-52, 113   

napi fő kódok: TFI: 925 – AME: 43 – Kin megfelelő: 145 (Lunáris Kígyó)  

heti összesített TFI: 7138 – AME: 82 – Kin megfelelő: 118 (Mágneses Tükör)  

napi hangtónus (108-as időpulzár) AME: 99 – Kin megfelelő: 20 (Rezonáns Nap)  

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

plazma: Silio – hang: HRAIM – mudra:  
 
Hunab Ku 21 mantrája (hangtónusa: rezonáns és galaktikus): 
 Koordinálok a hatalom érdekében 

Részletezve az egészet 
 Lepecsételem az Egység Kozmoszát 

Az üresség galaktikus tónusával 
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon 
Az összes galaktikus aktiváló kapu vagyok…lépj be rajtam 

 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 5. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
A mai nap nagyon jól segíti a gyakorlati dolgokat, mindazt, ami kézzel fogható, aminek anyagi jellege 
van. Jobban megláthatjuk azt is, hogy kinek van szüksége segítségre, de fontos, hogy ez nem jogosít fel 
minket arra, hogy kéretlenül mások életébe avatkozzunk! 



 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


