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

 
Kin 190 – Fehér Galaktikus Kutya – (Merkúr – SP) – 5.10.      2022.11.24. 
 
N.S. 1.35.5.10 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
68. Szíriuszi kromatika 3. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megalapozza a teremtést a 
művészet bölcsességéhez.” 
 
Krono psi: Kin 80 – Sárga Lunáris Nap      kapcsolati hálója 

Polarizálok, hogy megvilágítsak 
Stabilizálva az életet 
Lepecsételem az egyetemes tűz mátrixát 
A kihívás lunáris tónusával  
Engem a szabad akarat ereje vezet utamon.        
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mantra: Harmonizálok, hogy szeressek 
 Formálva a hűséget  
 Lepecsételem a szív folyamatát 
 A teljesség galaktikus tónusával 
 Engem az időtlenség ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 4. kocka – kulcs a virágzáshoz, most Te vagy a Mag 
Rinri tanítás: „A többiek a saját elménket tükrözik vissza. Minden, ami a Világegyetemben van, a 
Mesterünk.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 10. 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 3. napja: antipodiális töltet, dupla hatás 
 
Sarki (poláris) család, 25. kromatika 2. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Felcsendíti az 
ajtókat az éberség megtisztulását.” 
48. harmónia 2. tagja, a harmónia kodon száma: 52 (templom, templom)  
bal váll, bal kéz hüvelyk ujj 
Északnyugat-Amerika 
 
1. kocka: balra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: előre, fehér (telepatikus rend beállítása): 

Gamma: nyugtat, békít, 3.szem csakra, a hő/fény ereje – „A tudatok összességétől és az 
abszolút szférától származom. Bennem van a béke hatalma.”  

3. kocka: előre (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Laguz: a vízforrás 

 
időkód AME: 285  
pszi genetikai térkód AME: 386  
szinkronizációs kód AME: 397 



napi pecsét AME: 303 

heptád kapu AME: 144 – harmonikus UR-rúna: 91  

napi fő kódok: TFI: 1762 – AME: 439 – Kin megfelelő: 202 (Rezonáns Szél)  

heti összesített TFI: 4703 – AME: 293 – Kin megfelelő: 23 (Planetáris Éjszaka)  

napi hangtónus (288-as elmepulzár) AME: 99 – Kin megfelelő: 224 (Elektromos Mag)  

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

plazma: Gamma – hang: HRAHA – mudra:  
 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 8. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
Közvetlen környezetünk meglehetősen sok információval szolgál ma az Éjszaka pecsét témájával 
kapcsolatban (kozmikus bőség). Figyeljünk nagyon ezekre a jelzésekre, mert általuk elindulhatunk azon 
az úton, amely végre nem a félelmekről, hanem a kiteljesedésről szólhat, mely nem más, mit a REND ☺ 
A mai nap nehézségét az jelentheti majd, hogy egy kissé lusták vagyunk, és nehezen vehetjük rá 
magunkat a cselekvésre  
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


