Kék Lunáris Vihar Év – a REND Éve
(7. elveszett nemzedék – képesség)
Kin 22 – Fehér Szoláris Szél – (Uránusz – GK) – 6.24.

2021.01.05.

N.S. 1.33.6.24 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
3. Szíriuszi kromatika 5. tagja (Tükör, Vihar, Nap, Sárkány, Szél) – „Felfedi a misztériumot a Rend
lélegzéséhez.”
Krono psi: Kin 189 – Vörös Rezonáns Hold
Közvetítek, hogy megtisztítsak
Ösztönözve az áramlást
Lepecsételem az egyetemes víz folyamatát
Az összhang rezonáns tónusával
Engem a születés ereje vezet utamon.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam.
Napi
szimbólum

Kapcsolati
háló

Harmónia:
34

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Gamma

Napi ó Futhark
rúna: Hagalaz

Napi UR-rúna
kód

mantra: Lüktetek, hogy kommunikáljak
Megvalósítva a lélegzetet
Lepecsételem a szellem bevitelét
A szándék szoláris tónusával
Engem a végtelenség ereje vezet utamon.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok…lépj be rajtam.
Telektonon: 3. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Kék Lunáris Vihar Év Ritmikus Gyík Holdjának 24. napja van – 9. Vinál (Chen): „… hogy
hozzáférhessen a belső tudás kútjához,...”
Ritmikus Gyík Hold: „Hogyan érhetem el az egyensúlyt?”
A Hold (hónap) 4. hete: sárga, egyesített mező – „hatalommá érleli a türelmet”
A hét 3. napja: egyesített erő
Belső (középső) család, 33. kromatika 4. tagja (Vihar, Nap, Sárkány, Szél, Éjszaka) – „Megássa az
alagutakat az intuíció öngerjesztéséhez.”
6. harmónia 2. tagja, a harmónia kodon száma: 34 (energia, idő)
jobb váll, jobb kéz mutató ujj
Szaúd-Arábia, Dél-Ázsia
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 – Hagalaz: a kristály
időkód AME: 150
pszi genetikai térkód AME: 344
szinkronizációs kód AME: 113

napi pecsét AME: 144
heptád kapu AME: 144 – harmonikus UR-rúna: 91
napi fő kódok: TFI: 861 – AME: 420 – Kin megfelelő: 81 (Elektromos Sárkány)
heti összesített TFI: 3268 – AME: 181 – Kin megfelelő: 148 (Felhangos Csillag)
napi hangtónus (108-as időpulzár) AME: 90 – Kin megfelelő: 192 (Planetáris Ember)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Gamma – hang: HRAHA – mudra:

A fordulat vörös keleti palotája (születés terme), Varázsló (időtlenség ereje) hullámperiódusának 9.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 2. hulláma.
Környezetünkben néhányan kimondják, ami fontos számunkra – ez vonatkozik az elmúlt néhány nap
ötleteinek megvalósítására is. Ne feledjük azonban azt sem, hogy az is információ, ha ezek a
„kimondások” a korlátozó mintákra mutatnak rá és nem feltétlenül az ötletek konkrét megvalósítására
irányulnak!
In Lak’ech! Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

