Kék Lunáris Vihar Év – a REND Éve
(7. elveszett nemzedék – képesség)
Kin 23 – Kék Planetáris Éjszaka – (Szaturnusz – GK) – 6.25.

2021.01.06.

N.S. 1.33.6.25 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 1. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Megnyitja az ajtókat az
intuíció gyógyításához.”
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:
Káli

Napi ó Futhark
rúna: Nauthiz

Napi UR-rúna
kód

mantra: Tökéletesítek, hogy álmodjak
Előállítva az intuíciót
Lepecsételem a bőség bevitelét
A megnyilvánulás planetáris tónusával
Engem a mágia ereje vezet utamon.
Telektonon: 3. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Kék Lunáris Vihar Év Ritmikus Gyík Holdjának 25. 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 4. napja: összekapcsoló erő
Jelző család, 33. kromatika 5. tagja (Vihar, Nap, Sárkány, Szél, Éjszaka) – „Felfedi a misztériumot az
intuíció öngerjesztéséhez.”
6. harmónia 3. tagja, a harmónia kodon száma: 34 (energia, idő)
bal könyök, bal láb negyedik ujj
Indiai Óceán
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 – Nauthiz: a próba
időkód AME: 151
pszi genetikai térkód AME: 298
szinkronizációs kód AME: 182
napi pecsét AME: 126

heptád kapu AME: 315 – harmonikus UR-rúna: 95
napi fő kódok: TFI: 541 – AME: 100 – Kin megfelelő: 21 (Galaktikus Sárkány)
heti összesített TFI: 3809 – AME: 281 – Kin megfelelő: 169 (Kozmikus Hold)
napi hangtónus (144-es életpulzár) AME: 117 – Kin megfelelő: 140 (Planetáris Nap)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Káli – hang: HRIM – mudra:

A fordulat vörös keleti palotája (születés terme), Varázsló (időtlenség ereje) hullámperiódusának 10.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 2. hulláma.
Tudatalattinkból ma felszínre törnek olyan gondolatok, melyek gátolnak bennünket abban, hogy élni
tudjunk teremtő erőnkkel. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy felismerjük ezeket a programokat,
mintákat, hiedelmeket, stb. Olyan személyek is megjelenhetnek ma, akik közvetítik számunkra ezeket az
információkat…na, persze a legkülönfélébb módon teszik mindezt…pl. termetükkel, hanglejtésükkel,
megjelenésükkel, mondanivalójukkal, gesztusaikkal, viselkedésükkel, stb…
In Lak’ech! Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

