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

 
Kin 192 – Sárga Planetáris Ember – (Föld – SP) – 5.12.      2022.11.26. 
 
N.S. 1.35.5.12 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
68. Szíriuszi kromatika 5. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Felfedi a misztériumot a 
művészet bölcsességéhez.” 
 
Krono psi: Kin 82 – Fehér Önálló Szél      kapcsolati hálója 

Meghatározok, hogy kommunikáljak 
 Megszabva a lélegzetet 
 Lepecsételem a szellem bevitelét 
 A forma önálló tónusával 
 Engem a végtelenség ereje vezet utamon.         

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
52 
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Alfa 

Napi ó Futhark 
rúna: Daggaz 

 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                
 
mantra: Tökéletesítek, hogy befolyásoljak 
 Előállítva a bölcsességet  
 Lepecsételem a szabad akarat folyamatát 
 A megnyilvánulás planetáris tónusával 
 Engem az univerzális tűz ereje vezet utamon. 
 Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam. 
 
Telektonon: 6. kocka – kulcs a halálhoz, most Te vagy a Világáthidaló 
Rinri tanítás: „A gyermek egy nagy színész. A szülei elméjét adja elő, mintha színpadon játszana.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 12. 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 5. napja: antipodiális töltet, dupla kihívás 
 
Belső (középső) család, 25. kromatika 4. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Megássa az 
alagutakat az éberség megtisztulásához.” 
48. harmónia 4. tagja, a harmónia kodon száma: 52 (templom, templom)  
bal csukló, bal kéz középső ujj 
Dél-Amerika 
 
1. kocka: elöl, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: jobbra, sárga (telepatikus rend beállítása): 

Alfa: felszabadít, torok csakra, az egyetemes telepátia felszabadítása  – „Az én országom a meg 
nem született abszolút szféra. Felszabadítom a déli sarokra áradó kettős elektront.” 

3. kocka: jobbra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Daggaz: a pirkadati meditáció 

 
időkód AME: 167  
pszi genetikai térkód AME: 130  
szinkronizációs kód AME: 394 



napi pecsét AME: 318 

heptád kapu AME: 414 – harmonikus UR-rúna: 90  

napi fő kódok: TFI: 1379 – AME: 56 – Kin megfelelő: 79 (Mágneses Vihar)  

heti összesített TFI: 7715 – AME: 215 – Kin megfelelő: 175 (Ritmikus Sas)  

napi hangtónus (144-es életpulzár) AME: 117 – Kin megfelelő: 140 (Planetáris Nap)  

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

plazma: Alfa – hang: HRAUM – mudra:  
 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 
10. pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
Lesznek, akik ma minden áron magukhoz akarják ragadni az irányítást. Nem is lenne ezzel baj, kivéve 
akkor, ha hagyjuk, hogy mindezt egóból tegyük. Észre is vehetnénk, hiszen környezetünk kommunikálni 
fogja felénk…kérdés, hogy meghalljuk-e? 
Sajnos a kommunikáció kérdés köre ma egyébként sem megy könnyen. Azaz nem biztos, hogy azt és 
úgy mondjuk, ahogyan az szándékunkban állt…és persze mindez fordítva is igaz, azaz félreérhetünk 
egy-egy hanglejtést, szófordulatot, stb.  Mi lenne, ha inkább „gyakorolnánk” a telepátiát? …hiszen ez 
esetben minden tisztán és világosan juthatna el mindenkihez. ☺…és, ha nem, akkor legalább legyünk 

türelmesek és empatikusak 😊 
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


