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

 
Kin 253 – Vörös Ritmikus Égenjáró – (Mars – SP) – 7.17.      2023.01.26. 
 
N.S. 1.35.7.17 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
8. Szíriuszi kromatika 1. tagja (Égenjáró, Varázsló, Sas, Harcos, Föld) – „Megnyitja az ajtókat az 
éberség egyidejűségéhez.” 
 
 
Krono psi: Kin 133 – Vörös Elektromos Égenjáró     kapcsolati hálója 

Aktiválok, hogy felderítsek 
Megkötve az éberséget 
Lepecsételem a tér kimenetét 
A szolgálat elektromos tónusával  
Engem a tájékozódás ereje vezet utamon.        

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
23 

Napi plazma: 
Gamma 

Napi ó Futhark 
rúna: Elhaz 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                               
 
mantra: Szervezek, hogy felderítsek 
 Kiegyenlítve az éberséget  
 Lepecsételem a tér kimenetét  
 Az egyenlőség ritmikus tónusával 
 Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 11. kocka – kulcs a családhoz, most Te vagy a Majom 
Rinri tanítás: „Az anyagi dolgok azokhoz érkeznek, akik a legjobb hasznát veszik.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Rezonáns Majom Holdjának 17. 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 3. napja: okkult töltet, duplán hat 
 
Jelző család, 37. kromatika 5. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Felfedi a misztériumot az 
éberség megtisztulásához.” 
64. harmónia 1. tagja, a harmónia kodon száma: 23 (templom, tér) 
jobb váll, bal kéz gyűrűs ujj 
Atlanti Óceán 
 
1. kocka: balra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: előre, fehér (telepatikus rend beállítása): 

Gamma: nyugtat, békít, 3.szem csakra, a hő/fény ereje – „A tudatok összességétől és az 
abszolút szférától származom. Bennem van a béke hatalma.”     

3. kocka: előre (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Elhaz: a szentséggé válás 

 
 
időkód AME: 63  
pszi genetikai térkód AME: 87  
szinkronizációs kód AME: 276 
napi pecsét AME: 315 



heptád kapu AME: 144 – harmonikus UR-rúna: 91  

napi fő kódok: TFI: 1751 – AME: 428 – Kin megfelelő: 191 (Szoláris Majom)  

heti összesített TFI: 5332 – AME: 40 – Kin megfelelő: 132 (Lunáris Ember)  

napi hangtónus (144-es életpulzár) AME: 423 – Kin megfelelő: 84 (Ritmikus Mag)  

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

plazma: Gamma – hang: HRAHA – mudra:  
 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotája (mátrix terme) Csillag (elegancia ereje) hullámperiódusának 6. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 20., egyben az egész Tzolkint befejező hulláma. 
Ma elsősorban azok a dolgok kerülnek felszínre, melyeket egy ideje „szépen becsomagolunk” magunk 
számára, így hátha jobbnak tűnik, mint ami tulajdonképpen a belsejében van. Minden olyan dolog tehát, 
amit szebb színben tüntetünk fel, most megmutatkozik a maga valójában. 
 

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


