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

 
Kin 188 – Sárga Ritmikus Csillag – (Vénusz – GK) – 5.8.      2022.11.22. 
 
N.S. 1.35.5.8 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
68. Szíriuszi kromatika 1. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megnyitja az ajtókat a művészet 
bölcsességéhez.” 
 
Krono psi: Kin 78 – Fehér Kozmikus Tükör      kapcsolati hálója 

Kitartok, hogy visszatükrözzek 
Túlhaladva a rendet 
Lepecsételem a végtelenség mátrixát 
A jelenlét kozmikus tónusával  
Engem a szellem ereje vezet utamon.        
 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
36 

Napi plazma: 
Dali 

Napi ó Futhark 
rúna: Ehwaz 

 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                
 
mantra: Szervezek, hogy megszépítsek 
 Kiegyenlítve a művészetet  
 Lepecsételem az elegancia tárházát 
 Az egyenlőség ritmikus tónusával 
 Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 2. kocka – kulcs a lélekhez, most Te vagy a Szél 
Rinri tanítás: „A nehézségek és a szenvedés út a boldogsághoz.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 8. napja van – 6. Vinál (Xul): „… ahol nagy 
bölcsességgel elültetnek egy magot,...” 
Felhangos Páva Hold: „Hogyan erősíthetem meg magam a legjobban?” 
A Hold (hónap) 2. hete: fehér, antipodiális hét – „a tudást meditációvá finomítja” – a hét mindegyik napja 
antipodiális töltetű 
A hét 1. napja: antipodiális töltet, dupla hatás 
 
Jelző család, 24. kromatika 5. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Felfedi a misztériumot a 
művészet virágzásához.” 
47. harmónia 4. tagja, a harmónia kodon száma: 36 (tér, látomás)  
jobb váll, jobb láb negyedik ujj 
Csendes Óceán 
 
1. kocka: lent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: fönt, sárga (telepatikus rend beállítása): 

Dali: cél, korona csakra, a hő ereje – „Az atyám a tudatok összessége. Érzem a meleget.” 
3. kocka: fönt (bio-pszichikai rend beállítása): 

Napi ó Futhark rúna – Ehwaz: a ló és a lovas egysége 
 
időkód AME: 287  
pszi genetikai térkód AME: 384  
szinkronizációs kód AME: 399 
napi pecsét AME: 300 



heptád kapu AME: 108 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna:  

napi fő kódok: TFI: 1387 – AME: 64 – Kin megfelelő: 87 (Szoláris Kéz)  

heti összesített TFI: 1387 – AME: 64 – Kin megfelelő: 87 (Szoláris Kéz)  

napi hangtónus (144-es életpulzár) AME: 423 – Kin megfelelő: 84 (Ritmikus Mag)  

heptád ösvény AME: 369 – Kin megfelelő: 109 (Felhangos Hold)  
 

plazma: Dali – hang: OM – mudra:  
 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 6. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
Ma felszínre kerülnek azok a tudatalatti programjaink, melyek gyakran okozzák azt, hogy túlzásba 
viszünk, kompenzálunk valamit. Ha innen közelítjük meg a nap eseményeit, akkor mindjárt világosabb 
képet kaphatunk a történésekről és talán már nem is fogjuk magunkat annyira sajnálni ☺. 
És, ha nehezen menne az értelmezés, akkor figyeljünk egy kicsit jobban a környezetünkből érkező 
kommunikációra…mert biztos lesz valaki, aki kimondja, vagy éppen elkapunk egy mondatfoszlányt, 
meglátunk valamit az újságban, stb. 
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


