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

 
Kin 248 – Sárga Mágneses Csillag – (Vénusz – GK) – 7.12.     2023.01.21. 
 
N.S. 1.35.7.12 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
7. Szíriuszi kromatika 1. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megnyitja az ajtókat a művészet 
bölcsességéhez.” 
 
 
Krono psi: Kin 128 – Sárga Spektrális Csillag     kapcsolati hálója 

Feloldok, hogy megszépítsek 
Szabaddá téve a művészetet 
Lepecsételem az elegancia tárházát 
Az elengedés spektrális tónusával  
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.        

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
8 

Napi plazma: 
Alfa 

Napi ó Futhark 
rúna: Daggaz 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                
 
mantra: Egyesítek, hogy megszépítsek 
 Vonzva a művészetet  
 Lepecsételem az elegancia tárházát  
 A cél mágneses tónusával 
 Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon. 
 
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 Rezonáns Majom Holdjának 12. 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 5. napja: antipodiális töltet, dupla hatás 
 
Jelző család, 36. kromatika 5. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Felfedi a misztériumot a 
művészet virágzásához.” 
62. harmónia 4. tagja, a harmónia kodon száma: 8 (szív, tér) 
jobb boka, jobb láb negyedik ujj 
Csendes Óceán 
 
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: 165  
pszi genetikai térkód AME: 360  
szinkronizációs kód AME: 282 
napi pecsét AME: 300 



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

napi fő kódok: TFI: 1386 – AME: 63 – Kin megfelelő: 86 (Galaktikus Világáthidaló)  

heti összesített TFI: 6756 – AME: 141 – Kin megfelelő: 256 (Szoláris Harcos)  

napi hangtónus (108-as időpulzár) AME: 108 – Kin megfelelő: 108 (Önálló Csillag)  

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

plazma: Alfa – hang: HRAUM – mudra:  
 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotája (mátrix terme) Csillag (elegancia ereje) hullámperiódusának 1. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 20., egyben az egész Tzolkint befejező hulláma. 
Tehát ma elkezdünk egy új, 13 napos időszakot, ugyanakkor ez a 13 nap egyben lezár egy 260 napos 
időszakot, azaz a Szent Évet. 
Természetesen ezért érdemes áttekinteni ezt az elmúlt 247 napot, hiszen ennek befejezése egyben azt 
is jelenti, hogy az itt felmerült témák megoldásának függvénye, hogy mennyire lesz „békés vagy harcos” 
a következő időszak. 
A mai napon éppen csak megkezdődik a szépség, a harmónia témája. Az, hogy mennyire tudunk egy-
egy dolognak a „művészévé” válni. Ez, azt is jelenti, hogy most nem a megtanulásról, a cselekvésről, 
hanem inkább a finomításról van szó. Az eddig elvégzett munka befejezése, a dolgok elsimítása, a 
következtetések, a tanulságok levonása játssza a főszerepet. Mindezt persze azért, hogy majd egy 
következő 260 napos ciklusban felhasználhassuk ezeket a megéléseket és egy magasabb minőségre 
emeljük az eddigieket. 
A mai napon egy érdekes feszültséget is megtapasztalhatunk, mégpedig azt hogy egyszerre kezdődik 
és ugyanakkor meg befejeződik valami. Ettől kicsit zavartnak érezhetjük magunkat. Olyasmi ez, mint 



amikor az ember érettségizik és már tudja, hogy most valaminek vége, ugyanakkor azt is tudja, hogy 
valami nagyon érdekes, de mégis ismeretlen veszi kezdetét. Az ember ilyenkor egyszerre örül és 
bánkódik – és ez így van rendjén! 
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


