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

 
Kin 189 – Vörös Rezonáns Hold – (Merkúr – GK) – 5.9.      2022.11.23. 
 
N.S. 1.35.5.9 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
68. Szíriuszi kromatika 2. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Felcsendíti a művészet 
bölcsességét.” 
 
Krono psi: Kin 79 – Kék Mágneses Vihar      kapcsolati hálója 

Egyesítek, hogy katalizáljak 
Vonzva az energiát 
Lepecsételem az öngerjesztés mátrixát 
A cél mágneses tónusával  
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.        
 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
52 

Napi plazma: 
Seli 

Napi ó Futhark 
rúna: Mannaz 

 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                              
 
mantra: Közvetítek, hogy megtisztítsak 
 Ösztönözve az áramlást  
 Lepecsételem az univerzális víz folyamatát 
 Az összhang rezonáns tónusával 
 Engem a születés ereje vezet utamon. 
 Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam. 
 
Telektonon: 3. kocka – kulcs a bőséghez, most Te vagy az Éjszaka 
Rinri tanítás: „Magad határozod meg sorsod és hozod létre környezetedet.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 9. napja van – 7. Vinál (Yaxkin): „… a rejtett 
Napnak egy kis sugarát,...” 
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 2. napja: antipodiális töltet, mérsékelt hatás 
 
Kapu (portál) család, 25. kromatika 1. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Megnyitja az 
ajtókat az éberség megtisztulásához.” 
48. harmónia 1. tagja, a harmónia kodon száma: 52 (templom, templom)  
nyak, jobb láb kis ujj 
Antarktisz 
 
1. kocka: jobbra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: lent, piros (telepatikus rend beállítása): 

Seli: árad, gyökér csakra, a fény ereje – „Az anyám az abszolút szféra. Látom a fényt.”  
3. kocka: fönt (bio-pszichikai rend beállítása): 

Napi ó Futhark rúna – Mannaz: a teljes ember 
 
időkód AME: 286  
pszi genetikai térkód AME: 412  
szinkronizációs kód AME: 398 
napi pecsét AME: 306 



heptád kapu AME: 291 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna: 88   

napi fő kódok: TFI: 1554 – AME: 231 – Kin megfelelő: 254 (Rezonáns Varázsló)  

heti összesített TFI: 2941 – AME: 295 – Kin megfelelő: 81 (Elektromos Sárkány)  

napi hangtónus (216-os érzékpulzár) AME: 189 – Kin megfelelő: 212 (Önálló Ember)  

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

plazma: Seli – hang: HRAM – mudra:  
 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 7. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
A mai napon különösen hatékonyan működik minden olyan „technika”, amely az intuíciónkra épül, 
melyet nem a logikus én vezet. Hallgassunk megérzéseinkre és ne engedjük, hogy a racionalitás felülírja 
azokat.  
A mai napnak van egy másik erőteljes vonatkozása is. Nagyon könnyen áramolnak testünk nedvei, 
folyadékai, így pl. egy szauna, vagy nyirokmasszázs különösen sokat segíthet mind fizikai, mind 
mentális síkon. 
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


