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

 
Kin 250 – Fehér Elektromos Kutya – (Merkúr – SP) – 7.14.      2023.01.23. 
 
N.S. 1.35.7.14 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
7. Szíriuszi kromatika 3. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megalapozza a teremtést a 
művészet bölcsességéhez.” 
 
 
Krono psi: Kin 130 – Fehér Kozmikus Kutya     kapcsolati hálója 

Kitartok, hogy szeressek 
Túlhaladva a hűséget 
Lepecsételem a szív folyamatát 
A jelenlét kozmikus tónusával  
Engem az időtlenség ereje vezet utamon.         

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
24 

Napi plazma: 
Silio 

Napi ó Futhark 
rúna: Odin 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                           ODIN                           
 
mantra: Aktiválok, hogy szeressek 
 Megkötve a hűséget  
 Lepecsételem a szív folyamatát  
 A szolgálat elektromos tónusával 
 Engem az időtlenség ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 8. kocka – kulcs a művészethez, most Te vagy a Csillag 
Rinri tanítás: „Az elégedettség és az öröm az egészség atyja, a barátság és a vidámság pedig a 
boldogság anyja.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Rezonáns Majom Holdjának 14. 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 7. napja: antipodiális töltet, dupla hatás 
 
Sarki (poláris) család, 37. kromatika 2. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Felcsendíti az 
éberség megtisztulását.” 
63. harmónia 2. tagja, a harmónia kodon száma: 24 (tér, energia) 
jobb csípő, bal kéz hüvelyk ujj 
Északnyugat-Amerika 
 
1. kocka: középre, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: középre, fehér (telepatikus rend beállítása): 

Silio: kisül/levezet, szív-csakra, Buddha, mint megvilágosult elme  – „A szerepem Buddha 
cselekedetinek megvalósítása. A mentális elektron-neutront levezetem a Föld középpontjába.”  

3. kocka: középre (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Odin: az üresség 

 
Ha a hét folyamán nem építgettük, akkor ma a Szivárványmeditációhoz (haladó tanfolyam anyaga) 
egyszerre hozzuk létre a 4 kockát és helyezzük be a Föld közepében levő kristályba. 



időkód AME: 15  
pszi genetikai térkód AME: 323  
szinkronizációs kód AME: 280 
napi pecsét AME: 303 

heptád kapu AME: 441 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna: Sirius B-52, 113   

napi fő kódok: TFI: 1881 – AME: 117 – Kin megfelelő: 61 (Szoláris Sárkány)  

heti összesített TFI: 9972 – AME: 270 – Kin megfelelő: 92 (Mágneses Ember)  

napi hangtónus (216-os érzékpulzár) AME: 207 – Kin megfelelő: 128 (Spektrális Csillag)  

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

plazma: Silio – hang: HRAIM – mudra:  
 
Hunab Ku 21 mantrája (hangtónusa: spektrális és önálló): 
 Koordinálok a hatalom érdekében 

Részletezve az egészet 
 Lepecsételem az Egység Kozmoszát 

Az üresség galaktikus tónusával 
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon 
Az összes galaktikus aktiváló kapu vagyok…lépj be rajtam 

 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotája (mátrix terme) Csillag (elegancia ereje) hullámperiódusának 3. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 20., egyben az egész Tzolkint befejező hulláma. 



Ma úgy érezhetjük, hogy szeretteink egyfolytában változtatják kéréseiket. Mire teljesítjük valamelyiket, 
meggondolják magukat és valami merőben mással állnak elő. Ettől aztán persze türelmetlenek lehetünk 
 Vegyük észre, hogy mi magunk is hasonlóképpen reagálunk, így hát igazán nincs miért 
szemrehányást tennünk. 
Szerencsére azonban ma minden gyorsan változik, tehát mire éppen amúgy igazán bosszankodnánk, 
már történik is valami és könnyedén elfelejtjük mérgünket ☺ 
 
 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88) 


