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

 
Kin 256 – Sárga Szoláris Harcos – (Szaturnusz – SP) – 7.20.     2023.01.29. 
 
N.S. 1.35.7.20 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma  
8. Szíriuszi kromatika 4. tagja (Égenjáró, Varázsló, Sas, Harcos, Föld) – „Megássa az alagutakat az 
éberség egyidejűségéhez.” 
 
 
Krono psi: Kin 136 – Sárga Ritmikus Harcos     kapcsolati hálója 

Szervezek, hogy kérdezzek 
Kiegyenlítve a bátorságot 
Lepecsételem az intelligencia kimenetét 
Az egyenlőség ritmikus tónusával  
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.        

 
 

 

Napi 
szimbólum 

Kapcsolati 
háló 

 Harmónia: 
23 

Napi plazma: 
Limi 

Napi ó Futhark 
rúna: Berkano 

Napi UR-rúna 
kód 

                                                                                                       
 
mantra: Pulzálok, hogy kérdezzek 
 Megvalósítva a bátorságot  
 Lepecsételem az intelligencia kimenetét  
 A szándék szoláris tónusával 
 Engem a szabad akarat ereje vezet utamon. 
 
Telektonon: 14. kocka – kulcs az időtlenséghez, most Te vagy a Varázsló 
Rinri tanítás: „A remény, a nap fénye a szívünkben.” 
 
Ma a Vörös Önálló Hold Év Rezonáns Majom Holdjának 20. 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 6. napja: analóg töltet, fedd fel a titkos kincsedet 
 
Vezér (kardinális) család, 38. kromatika 3. tagja (Varázsló, Sas, Harcos, Föld, Tükör) – „Megalapozza a 
teremtést a rend időtlenségéhez.” 
64. harmónia 4. tagja, a harmónia kodon száma: 23 (templom, tér) 
bal könyök, bal láb második ujj 
Északnyugat-Afrika, Spanyolország, Atlanti Óceán egy része 
 
1. kocka: fent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése) 
2. kocka: balra, piros (telepatikus rend beállítása): 

Limi: megtisztít, napfonat csakra, a mentális elektron, transzcendens  – „A duális gondolatokat 
felemésztem. A mentális elektront megtisztítom az északi sarkon.” 

3. kocka: balra (bio-pszichikai rend beállítása): 
Napi ó Futhark rúna – Berkano: a termékénység 

 
 
időkód AME: 66  
pszi genetikai térkód AME: 391  
szinkronizációs kód AME: 273 
napi pecsét AME: 279 



heptád kapu AME: 402 – harmonikus UR-rúna: 81  

napi fő kódok: TFI: 1801 – AME: 37 – Kin megfelelő: 241 (Rezonáns Sárkány)  

heti összesített TFI: 10632 – AME: 48 – Kin megfelelő: 232 (Spektrális Ember)  

napi hangtónus: (108-as időpulzár) AME: 90 – Kin megfelelő: 192 (Planetáris Ember)  

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

plazma: Limi – hang: HRUM – mudra:  
 
 

 
 
 
A varázslat zöld központi palotája (mátrix terme) Csillag (elegancia ereje) hullámperiódusának 9. 
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 20., egyben az egész Tzolkint befejező hulláma. 
Egy régebb óta fennálló problémát, helyzetet tudunk ma tovább lendíteni, azonban csak akkor, ha 
„kíméletlen” kérdéseket teszünk fel saját magunknak és nem pedig a környezetünknek. Aki ezt 
megfordítja, és mindenáron másokat akar kérdőre vonni, ahelyett, hogy elsősorban saját magával 
foglalkozna, annak ma meglehetősen sok konfliktusa lehet. Bár ez még önmagában nem lenne baj, 
hiszen ezek a konf liktusok is rávilágíthatnak arra, hogy belül keressük a megoldásokat. Sajnos azonban 
sokan még a szembesítő helyzetekkel sem akarnak kezdeni valamit, hiszen sokkal egyszerűbb a 
könnyebb ellenállás irányába menni, azaz másokat hibáztatni. 
 
 
In Lak’ech!  

Sárga Planetáris Csillag  (Kin 88) 


