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

 
Kin 191 – Kék Szoláris Majom – (Vénusz – SP) – 5.11.      2022.11.25. 
 
N.S. 1.35.5.11 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
68. Szíriuszi kromatika 4. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megássa az alagutakat a 
művészet bölcsességéhez.” 
 
Krono psi: Kin 81 – Vörös Elektromos Sárkány     kapcsolati hálója 

Aktiválok, hogy tápláljak 
 Megkötve a létet 
 Lepecsételem a születés bevitelét 
 A szolgálat elektromos tónusával 
 Engem az életerő ereje vezet utamon.         
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Napi ó Futhark 
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Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                      
 
mantra: Lüktetek, hogy játsszak 
 Megvalósítva a káprázatot  
 Lepecsételem a mágia folyamatát 
 A szándék szoláris tónusával 
 Engem a beteljesülés ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 5. kocka – kulcs az ösztönhöz, most Te vagy a Kígyó 
Rinri tanítás: „A férj és feleség egy pár tükör.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 11. 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 4. napja: antipodiális töltet, mérsékelt kihívás 
 
Vezér (kardinális) család, 25. kromatika 3. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Megalapozz 
a teremtést az éberség megtisztulásához.” 
48. harmónia 3. tagja, a harmónia kodon száma: 52 (templom, templom)  
bal könyök, bal kéz mutató ujj 
Közép-Amerika 
 
1. kocka: hátra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: hátra, kék (telepatikus rend beállítása): 

Káli: alapít, szakrális csakra, a fény-hő kapcsolatának ereje  – „A lótuszból született megdicsőült 
a nevem. Belső fényt és meleget katalizálok.” 

3. kocka: hátra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Ingwaz: a beágyazott mag 

 
időkód AME: 230  
pszi genetikai térkód AME: 196  
szinkronizációs kód AME: 395 
napi pecsét AME: 312 



heptád kapu AME: 315 – harmonikus UR-rúna: 95  

napi fő kódok: TFI: 1633 – AME: 310 – Kin megfelelő: 73 (Galaktikus Égenjáró)  

heti összesített TFI: 6336 – AME: 162 – Kin megfelelő: 96 (Felhangos Harcos)  

napi hangtónus (108-as időpulzár) AME: 90 – Kin megfelelő: 192 (Planetáris Ember)  

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

plazma: Káli – hang: HRIM – mudra:  
 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 9. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
Egy kevés humorral, könnyedebb gondolkodással ma akár meglehetősen régóta megakadt helyzeteket 
is tovább tudunk lendíteni. ☺ 
A vidámság pedig nem csak azért fontos, mert a görcsös akarás nem nagyon vezet eredményre, hanem 
azért is, mert gondolataink teremtő ereje ma a sokszorosára fokozódik. Amikor pedig valamit „nagyon 
akarunk”, akkor hajlamosak lehetünk a túlzott aggodalomra, a negatív gondolatokra … és hát…akkor 
persze ezeket fogjuk megteremteni. Gondolj a gyermekre, aki játéka közben nem ismer lehetetlent, 
mindenbe bele tudja képzelni, élni magát…így természetesen a tevékenységére is az öröm, az alkotás 
lesz a jellemző…☺   
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


