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

 
Kin 252 – Sárga Felhangos Ember – (Föld – SP) – 7.16.      2023.01.25. 
 
N.S. 1.35.7.16 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
7. Szíriuszi kromatika 5. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Felfedi a misztériumot a 
művészet bölcsességéhez.” 
 
 
Krono psi: Kin 132 – Sárga Lunáris Ember      kapcsolati hálója 

Polarizálok, hogy befolyásoljak 
Stabilizálva a bölcsességet 
Lepecsételem a szabad akarat folyamatát 
A kihívás lunáris tónusával  
Engem a kivirágzás ereje vezet utamon.        

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
24 

Napi plazma: 
Seli 

Napi ó Futhark 
rúna: Perthro 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                     
 
mantra: Megerősítek, hogy befolyásoljak 
 Irányítva a bölcsességet  
 Lepecsételem a szabad akarat folyamatát  
 A sugárzás felhangos tónusával 
 Engem az egyetemes tűz ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 10. kocka – kulcs a szeretethez, most Te vagy a Kutya 
Rinri tanítás: „A munka a legnagyobb áldás.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Rezonáns Majom Holdjának 16. 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 2. napja: analóg töltet, fedd fel a titkos kincsedet 
 
Belső (középső) család, 37. kromatika 4. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Megássa az 
alagutakat az éberség megtisztulásához.” 
63. harmónia 4. tagja, a harmónia kodon száma: 24 (tér, energia) 
jobb könyök, bal kéz középső ujj 
Dél-Amerika 
 
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 – Perthro: az emlékezet kútja 
 
 
időkód AME: 62  
pszi genetikai térkód AME: 221  
szinkronizációs kód AME: 277 
napi pecsét AME: 318 



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

napi fő kódok: TFI: 1651 – AME: 328 – Kin megfelelő: 91 (Kozmikus Majom)  

heti összesített TFI: 3581 – AME: 53 – Kin megfelelő: 201 (Ritmikus Sárkány)  

napi hangtónus: (108-as időpulzár) AME: 99 – Kin megfelelő: 20 (Rezonáns Nap)  

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

plazma: Seli – hang: HRAM – mudra:  
 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotája (mátrix terme) Csillag (elegancia ereje) hullámperiódusának 5. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 20., egyben az egész Tzolkint befejező hulláma. 
Természetesen folytatódik a Csillag témájának feldolgozása, mely ma a döntéseinkkel kapcsolatban lesz 
leginkább érezhető. Hagyjuk-e hogy a „körülmények áldozatának” tekintsük magunkat, vagy készen 
állunk arra, hogy mi magunk teremtsük sorsunkat? Tudom, sokan sóhajtanak most egyet, hogy nyilván 
ez utóbbit szeretnék, de hát pl. „nincs rá lehetőségem” vagy „nem tehetem”, stb – mi ez, ha nem az első 
változat?!  
Kommunikációnk ma időnként kívánnivalót hagyhat maga után! Ennek az oka éppen az, hogy vívódunk 
a saját döntési helyzeteink miatt és így „vezetjük” le a bennünk dúló elégedetlenséget. Mindez azt 
eredményezhetii, hogy nem vagyunk eléggé empatikusak, utasítunk kérés helyett, akár „osztjuk az észt”. 
Amikor ezeket mások beszédében megtapasztaljuk, akkor gondoljuk gyorsan végig, hogy vajon a mi 
kommunikációnk milyen lehet? 
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) 


