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

 
Kin 255 – Kék Galaktikus Sas – (Jupiter – SP) – 7.19.      2023.01.28. 
 
N.S. 1.35.7.19 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
8. Szíriuszi kromatika 3. tagja (Égenjáró, Varázsló, Sas, Harcos, Föld) – „Megalapozza a teremtést az 
éberség egyidejűségéhez.” 
 
 
Krono psi: Kin 135 – Kék Felhangos Sas      kapcsolati hálója 

Megerősítek, hogy teremtsek 
Irányítva az elmét 
Lepecsételem a látomás kimenetét 
A sugárzás felhangos tónusával  
Engem a bőség ereje vezet utamon.        

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
23 

Napi plazma: 
Alfa 

Napi ó Futhark 
rúna: Tiwaz 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                  
 
mantra: Harmonizálok, hogy teremtsek 
 Formálva az elmét  
 Lepecsételem a látomás kimenetét  
 A teljesség galaktikus tónusával 
 Engem az öngerjesztés ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 13. kocka – kulcs a próféciához (térhez), most Te vagy az Égenjáró 
Rinri tanítás: „Ne feledd az eredetet, és emlékezz az összességre és az oszthatatlanra.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Rezonáns Majom Holdjának 19. 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 5. napja: okkult töltet, duplán hat 
 
Sarki (poláris) család, 38. kromatika 2. tagja (Varázsló, Sas, Harcos, Föld, Tükör) – „Felcsendíti a rend 
időtlenségét.” 
64. harmónia 3. tagja, a harmónia kodon száma: 23 (templom, tér) 
bal váll, bal láb nagy ujj 
Északkelet-Amerika, Grönland 
 
1. kocka: elöl, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: jobbra, sárga (telepatikus rend beállítása): 

Alfa: felszabadít, torok csakra, az egyetemes telepátia felszabadítása  – „Az én országom a meg 
nem született abszolút szféra. Felszabadítom a déli sarokra áradó kettős elektront.” 

3. kocka: jobbra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Tiwaz: a teremtő hatalom 

 
 
időkód AME: 65  
pszi genetikai térkód AME: 393  
szinkronizációs kód AME: 274 
napi pecsét AME: 282 



heptád kapu AME: 414 – harmonikus UR-rúna: 90  

napi fő kódok: TFI: 1865 – AME: 101 – Kin megfelelő: 45 (Ritmikus Kígyó)  

heti összesített TFI: 8831 – AME: 11 – Kin megfelelő: 251 (Önálló Majom)  

napi hangtónus: (288-as elmepulzár) AME: 99 – Kin megfelelő: 224 (Elektromos Mag)  

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

 

plazma: Alfa – hang: HRAUM – mudra:  
 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotája (mátrix terme) Csillag (elegancia ereje) hullámperiódusának 8. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 20., egyben az egész Tzolkint befejező hulláma. 
Ma egészen új nézőpontokból is képesek vagyunk vizsgálni dolgainkat, azonban furcsa módon, 
indokolatlanul, váratlanul (pl. akár átsuhanó gondolattól, mely egyáltalán nem tudatosodik, csak 
ösztönös reakciókat hív elő) visszazökkenhetünk a régi kerékvágásba. Ha erre felfigyelünk, az már fél 
siker! ☺ Sajnos azonban sokan szinte észre sem veszik, hogy ismét a szokásos „sínen robognak”.   
Ez esetben teljesen felesleges vitáknak, nézeteltéréseknek tehetjük ki magunkat. 
 

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


