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

 
Kin 249 – Vörös Lunáris Hold – (Merkúr – GK) – 7.13.      2023.01.22. 
 
N.S. 1.35.7.13 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
7. Szíriuszi kromatika 2. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Felcsendíti a művészet 
bölcsességét.” 
 
 
Krono psi: Kin 129 – Vörös Kristályos Hold      kapcsolati hálója 

Szentelek, hogy megtisztítsak 
Egyetemessé téve az áramlást 
Lepecsételem az egyetemes víz folyamatát 
Az együttműködés kristályos tónusával  
Engem a születés ereje vezet utamon.        

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
24 

Napi plazma: 
Limi 

Napi ó Futhark 
rúna: Othala 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                    
 
mantra: Polarizálok, hogy megtisztítsak 
 Stabilizálva az áramlást  
 Lepecsételem az egyetemes víz folyamatát  
 A kihívás lunáris tónusával 
 Engem a születés 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 Rezonáns Majom Holdjának 13. napja van – 10. Vinál (Yax): „… ahol a 
tanítványnak megvilágosul elméje, amint felismeri az addig be nem érettet,...” 
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 6. napja: antipodiális töltet, mérsékelt hatás 
 
Kapu (portál) család, 37. kromatika 1. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Megnyitja az 
ajtókat az éberség megtisztulásához.” 
63. harmónia 1. tagja, a harmónia kodon száma: 24 (tér, energia) 
jobb térd, jobb láb kis ujj 
Antarktisz 
 
1. kocka: fent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: balra, piros (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: balra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Othala: az anya birodalma 

 
időkód AME: 94  
pszi genetikai térkód AME: 361  
szinkronizációs kód AME: 281 
napi pecsét AME: 306 



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

napi fő kódok: TFI: 1335 – AME: 12 – Kin megfelelő: 35 (Szoláris Sas)  

heti összesített TFI: 8091 – AME: 153 – Kin megfelelő: 31 (Felhangos Majom)  

napi hangtónus (144-es életpulzár) AME: 288 – Kin megfelelő: 28 (Lunáris Csillag)  

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

plazma: Limi – hang: HRUM – mudra:  
 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotája (mátrix terme) Csillag (elegancia ereje) hullámperiódusának 2. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 20., egyben az egész Tzolkint befejező hulláma. 
A mai nap a maja próféciákban különleges jelentőséggel bír. Ezen a napon törvényszerűen 
megmutatkozik világunk azon oldala, melyet elnyomunk, melyet nem akarunk észrevenni. Mindaz, amit 
eddig létrehoztunk ma manifesztálódik, azaz megnyilvánul. Ma tehát megmutatkozik a dolgok másik 
oldala (is). Ez a különleges pozíció, akár bolygó méretű változásokat is jelezhet, de természetesen nem 
feltétlenül katasztrófában kell gondolkodni ☺. A próféciák nem azt mondják, hogy ma „ez vagy az” fog 
történni, de azt igen, hogy ma (vagy néhány napon belül) megmutatkozik valami. Méghozzá az, amit 
létrehoztunk az elmúlt évek során…ha jót, akkor az, ha negatívat, akkor az!  
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


