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

 
Kin 251 – Kék Önálló Majom – (Vénusz – SP) – 7.15.      2023.01.24. 
 
N.S. 1.35.7.15 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
7. Szíriuszi kromatika 4. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megássa az alagutakat a 
művészet bölcsességéhez.” 
 
 
Krono psi: Kin 131 – Kék Mágneses Majom      kapcsolati hálója 

Egyesítek, hogy játsszak 
Vonzva a káprázatot 
Lepecsételem a mágia folyamatát 
A cél mágneses tónusával  
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.        
 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
24 

Napi plazma: 
Dali 

Napi ó Futhark 
rúna: Eihwaz 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                              
 
mantra: Meghatározok, hogy játsszak 
 Megszabva a káprázatot  
 Lepecsételem a mágia folyamatát  
 A forma önálló tónusával 
 Engem a beteljesülés ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 9. kocka – kulcs a tisztasághoz, most Te vagy a Hold 
Rinri tanítás: „Az ígéreted megszegésével elveszíted boldogságod és a másikat megfosztod az örömtől.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Rezonáns Majom Holdjának 15. 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) 3. hete: kék, okkult hét – „az alázatot türelemmé változtatja”  
A hét 1. napja: okkult töltet, duplán hat 
 
Vezér (kardinális) család, 37. kromatika 3. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Megalapozza 
a teremtést az éberség megtisztulásához.” 
63. harmónia 3. tagja, a harmónia kodon száma: 24 (tér, energia) 
jobb csukló, bal kéz mutató ujj 
Közép-Amerika 
 
1. kocka: lent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: fent, sárga (telepatikus rend beállítása): 

Dali: cél, korona csakra, a hő ereje – „Az atyám a tudatok összessége. Érzem a meleget.”  
3. kocka: fent (bio-pszichikai rend beállítása): 

Napi ó Futhark rúna – Eihwaz: a kozmikus fa 
 
időkód AME: 61  
pszi genetikai térkód AME: 275  
szinkronizációs kód AME: 278 
napi pecsét AME: 312 

heptád kapu AME: 108 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna:  



napi fő kódok: TFI: 1930 – AME: 166 – Kin megfelelő: 110 (Ritmikus Kutya)  

heti összesített TFI: 1930 – AME: 166 – Kin megfelelő: 110 (Ritmikus Kutya)  

napi hangtónus: (288-as elmepulzár) AME: 270 – Kin megfelelő: 112 (Galaktikus Ember)  

heptád ösvény AME: 381 – Kin megfelelő: 42 (Elektromos Szél)  
 

plazma: Dali – hang: OM – mudra:  
 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotája (mátrix terme) Csillag (elegancia ereje) hullámperiódusának 4. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 20., egyben az egész Tzolkint befejező hulláma. 
A mai napon a szabályok és az öntörvényűség ellentmondását tapasztalhatjuk meg. Természetesen 
kinek-kinek valamelyik oldalra elbillenhet a mérleg, méghozzá arrafelé, amelyikkel kevésbé vagyunk 
barátságban. 
Egyszerre tartjuk fontosnak, hogy a dolgok meghatározott módon, kiszámíthatóan menjenek végbe, 
ugyanakkor azonnal korlátok közé szorítva érezzük magunkat, amit fel szeretnénk rúgni. Aztán meg 
szeretnénk játékosak és vidámak lenni, kvázi fittyet hányni mindenre, de amint belemerülünk ebbe a 
világba azonnal azt érezzük, hogy mennyivel könnyebb, ha tudjuk pontosan meddig tejednek a 
kereteink. 
Ma ebben fogjuk keresni a tökéletességet. Szép feladat! Ha bízunk abban, hogy mindig éppen azt fogjuk 
működtetni amire éppen szükség van, akkor megtapasztalhatjuk az egyensúly áldását.  
Ma ennek a két ellentétes megélésnek a megtapasztalásán kívül kikristályosodik az is, hogy az 
elkövetkező 7-9 napon milyen témát kell tovább boncolgatnunk, azaz a maják ezt úgy mondják, hogy ma 
formát ölt a hullám témája. Most egy Csillag hullámban vagyunk, tehát alapvetően a tökéletesség, a 
dolgok művészi szintre történő emelése, az elegancia, a szépség az, amit fel kell dolgoznunk. De 
javaslom, hogy olvasd át újra a Sárga Mágneses Csillag írását is. Jó módszer az is, ha az Égre felé 



fordítod a figyelmed és megvizsgálod a csillagokat, hagyod, hogy beérkezzen az általuk küldött üzenet. 
Nem véletlenül hívták a maják ezt a 13 napos ciklust Csillag hullámnak. :-)  
 

 
In Lak’ech!  
Sárga Planetáris Csillag  (Kin 88) 


