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

 
Kin 245 – Vörös Spektrális Kígyó – (Maldek – GK) – 7.9.      2023.01.18. 
 
N.S. 1.35.7.9 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
6. Szíriuszi kromatika 3. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Megalapozza a teremtést az 
intuíció gyógyításához.” 
 
 
Krono psi: Kin 125 – Vörös Galaktikus Kígyó     kapcsolati hálója 

Harmonizálok, hogy túléljek 
Formálva az ösztönt 
Lepecsételem az életerő tárházát 
A teljesség galaktikus tónusával  
Engem az egyetemes víz ereje vezet utamon.        

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 
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8 

Napi plazma: 
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Napi ó Futhark 
rúna: Mannaz 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                
 
mantra: Feloldok, hogy túléljek 
 Szabaddá téve az ösztönt  
 Lepecsételem az életerő tárházát  
 Az elengedés spektrális tónusával 
 Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon. 
 
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 Rezonáns Majom Holdjának 9. napja van – 9. Vinál (Chen): „… hogy 
hozzáférhessen a belső tudás kútjához,...” 
Rezonáns Majom Hold: „Hogyan hangolhatom össze szolgálatomat másokéval?” 
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 kihívás 
 
Sarki (poláris) család, 36. kromatika 2. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Felcsendíti a 
művészet virágzását.” 
62. harmónia 1. tagja, a harmónia kodon száma: 8 (szív, tér) 
bal csípő, jobb láb nagy ujj 
Szibéria, Kamcsatka 
 
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: lent (bio-pszichikai rend beállítása): 

Napi ó Futhark rúna – Mannaz: a teljes ember 
 
 
időkód AME: 330  
pszi genetikai térkód AME: 222  
szinkronizációs kód AME: 285 
napi pecsét AME: 288 



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

napi fő kódok: TFI: 1276 – AME: 394 – Kin megfelelő: 236 (Lunáris Harcos)  

heti összesített TFI: 2559 – AME: 351 – Kin megfelelő: 219 (Spektrális Vihar)  

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

heptád ösvény AME: 369 – Kin megfelelő: 30 (Önálló Kutya)  
 

plazma: Seli – hang: HRAM – mudra:  
 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotájának (mátrix terme) Sas (látomás ereje) hullámperiódusának 11. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 19. hulláma. 
Ösztöneink ma igen kifinomultan, jól működnek. Mégis könnyen úrrá lehet rajtunk az elégedetlenség . 
Tudatosítsuk magunkban az eredményeket, a nap pozitívumait és így hamar feloldhatjuk a feszültséget, 
a kellemetlen érzéseket. 
Közvetlen környezetünk ma olyan szituációk elé is állíthat bennünket, melyeket csak akkor tudunk 
megoldani, hogy rugalmasan állunk a dolgokhoz, ha nem akarunk mindenáron ragaszkodni korábbi 
nézőpontjainkhoz. 
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


