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

 
Kin 193 – Vörös Spektrális Égenjáró – (Mars – SP) – 5.13.      2022.11.27. 
 
N.S. 1.35.5.13 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
69. Szíriuszi kromatika 1. tagja (Égenjáró, Varázsló, Sas, Harcos, Föld) – „Megnyitja az ajtókat az 
éberség egyidejűségéhez.” 
 
Krono psi: Kin 83 – Kék Felhangos Éjszaka      kapcsolati hálója 

Megerősítek, hogy álmodjak 
 Irányítva az intuíciót 
 Lepecsételem a bőség bevitelét 
 A sugárzás felhangos tónusával 

Engem a mágia ereje vezet utamon.        

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
25 

Napi plazma: 
Limi 

Napi ó Futhark 
rúna: Othala 

 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                     
 
mantra: Feloldok, hogy felderítsek 
 Szabaddá téve az éberséget  
 Lepecsételem a tér kimenetét 
 Az elengedés spektrális tónusával 
 Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 7. kocka – kulcs a megvalósításhoz, most Te vagy a Kéz 
Rinri tanítás: „A test, a szív és a szellem szimbóluma. A betegség a veszély jele az életünkben.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Felhangos Páva Holdjának 13. 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 6. napja: antipodiális töltet, mérsékelt hatás 
 
Jelző család, 25. kromatika 5. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Felfedi a misztériumot az 
éberség megtisztulásához.” 
49. harmónia 1. tagja, a harmónia kodon száma: 25 (idő, energia)  
bal csípő, bal kéz gyűrűs ujj 
Atlanti-Óceán 
 
1. kocka: fent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: balra, piros (telepatikus rend beállítása): 

Limi: megtisztít, napfonat csakra, a mentális elektron, transzcendens  – „A duális gondolatokat 
felemésztem. A mentális elektront megtisztítom az északi sarkon” 

3. kocka: balra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Othala: az anya birodalma 

 
időkód AME: 96  
pszi genetikai térkód AME: 416  
szinkronizációs kód AME: 393 
napi pecsét AME: 315 



heptád kapu AME: 402 – harmonikus UR-rúna: 81  

napi fő kódok: TFI: 1683 – AME: 360 – Kin megfelelő: 123 (Ritmikus Éjszaka)  

heti összesített TFI: 9398 – AME: 137 – Kin megfelelő: 38 (Kristályos Tükör)  

napi hangtónus (216-os érzékpulzár) AME: 171 – Kin megfelelő: 36 (Planetáris Harcos)  

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

plazma: Limi – hang: HRUM – mudra:  
 
 

 
 
 
Az adakozás sárga déli palotájának (intelligencia terme) Éjszaka (a bőség ereje) hullámperiódusának 
11. pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 15. hulláma. 
Figyeljünk oda ma arra, hogy tágabb környezetünkből (pl. munkahely, újság, stb.) milyen információk 
érkeznek be. Viszont az értelmezésükhöz bizony a „sorok között kell olvasnunk”. Ma semmi sem túl 
egyértelmű, mintha minden „be lenne csomagolva”, ezért hajlamosak lehetünk nem észrevenni dolgokat.  
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


