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

 
Kin 254 – Fehér Rezonáns Varázsló – (Maldek – SP) – 7.18.     2023.01.27. 
 
N.S. 1.35.7.18 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
8. Szíriuszi kromatika 2. tagja (Égenjáró, Varázsló, Sas, Harcos, Föld) – „Felcsendíti az éberség 
egyidejűségét.” 
 
 
Krono psi: Kin 134 – Fehér Önálló Varázsló      kapcsolati hálója 

Meghatározok, hogy varázsoljak 
Megszabva a befogadó készséget 
Lepecsételem az időtlenség kimenetét 
A forma önálló tónusával  
Engem a szív ereje vezet utamon.        
 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
23 

Napi plazma: 
Káli 

Napi ó Futhark 
rúna: Sowilo 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                      
 
mantra: Közvetítek, hogy varázsoljak 
 Ösztönözve a befogadó készséget  
 Lepecsételem az időtlenség kimenetét  
 Az összhang rezonáns tónusával 
 Engem a halál ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 12. kocka – kulcs a szabad akarathoz, most Te vagy az Ember 
Rinri tanítás: „Aki ad, az kap.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Rezonáns Majom Holdjának 18. 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 4. napja: analóg töltet, fedd fel a titkos kincsedet 
 
Kapu (portál) család, 38. kromatika 1. tagja (Varázsló, Sas, Harcos, Föld, Tükör) – „Megnyitja az ajtókat 
a rend időtlenségéhez.” 
64. harmónia 2. tagja, a harmónia kodon száma: 23 (templom, tér) 
jobb váll, jobb láb kis ujj 
Antarktisz (Dél-Amerika alatti rész) 
 
1. kocka: hátra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: hátra, kék (telepatikus rend beállítása): 

Káli: alapít, szakrális csakra, a fény-hő kapcsolatának ereje  – „A lótuszból született megdicsőült 
a nevem. Belső fényt és meleget katalizálok.” 

3. kocka: hátra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Sowilo: a napsugár 

 
 
időkód AME: 64  
pszi genetikai térkód AME: 157  
szinkronizációs kód AME: 275 
napi pecsét AME: 276 



heptád kapu AME: 315 – harmonikus UR-rúna: 95  

napi fő kódok: TFI: 1634 – AME: 311 – Kin megfelelő: 74 (Szoláris Varázsló)  

heti összesített TFI: 6966 – AME: 351 – Kin megfelelő: 206 (Spektrális Világáthidaló)  

napi hangtónus (216-os érzékpulzár) AME: 189 – Kin megfelelő: 212 (Önálló Ember)  

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

plazma: Káli – hang: HRIM – mudra:  
 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotája (mátrix terme) Csillag (elegancia ereje) hullámperiódusának 7. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 20., egyben az egész Tzolkint befejező hulláma. 
A mai napot akkor tudjuk a leghasznosabban, leghatékonyabban tölteni, ha igyekszünk megteremteni a 
belső csendet, ha csak egyszerűen vagyunk. 
A befelé figyelés egészen érdekes gondolatokat hozhat számunkra, melyeket érdemes lesz 
megfogadnunk, megvalósítanunk, azaz hallgatni rájuk. ☺ 
Ugyanakkor ma egy kicsit nehezebben tudunk fókuszálni, koncentrálni, így ennek megfelelően „leejtünk, 
nekimegyünk, eltörünk”, stb 
 
 
In Lak’ech!  

Sárga Planetáris Csillag  (Kin 88) 


