Kék Lunáris Vihar Év – a REND Éve
(7. elveszett nemzedék – képesség)
Kin 24 – Sárga Spektrális Mag – (Jupiter – GK) – 6.26.

2021.01.07.

N.S. 1.33.6.26 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 2. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Felcsendíti az intuíció
gyógyítását.”
Krono psi: Kin 192 – Sárga Planetáris Ember
Tökéletesítek, hogy befolyásoljak
Előállítva a bölcsességet
Lepecsételem a szabad akarat folyamatát
A megnyilvánulás planetáris tónusával
Engem az egyetemes tűz ereje vezet utamon.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam.
Napi
szimbólum

Kapcsolati
háló

Harmónia:
34

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Alfa

Napi ó Futhark
rúna: Ise

Napi UR-rúna
kód

mantra: Feloldok, hogy célozzak
Szabaddá téve az öntudatot
Lepecsételem a kivirágzás bevitelét
Az elengedés spektrális tónusával
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.
Telektonon: 4. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Kék Lunáris Vihar Év Ritmikus Gyík Holdjának 26. 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 5. napja: egyesített erő
Kapu (portál) család, 34. kromatika 1. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Megnyitja az
ajtókat a művészet virágzásához.”
6. harmónia 4. tagja, a harmónia kodon száma: 34 (energia, idő)
bal csípő, jobb kéz kis ujj
Antarktisz
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 – Ise: az összpontosított akarat
időkód AME: 152
pszi genetikai térkód AME: 250
szinkronizációs kód AME: 243
napi pecsét AME: 90

heptád kapu AME: 414 – harmonikus UR-rúna: 90
napi fő kódok: TFI: 764 – AME: 323 – Kin megfelelő: 244 (Planetáris Mag)
heti összesített TFI: 4573 – AME: 163 – Kin megfelelő: 153 (Planetáris Égenjáró)
napi hangtónus (216-os érzékpulzár) AME: 171 – Kin megfelelő: 36 (Planetáris Harcos)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Alfa – hang: HRAUM – mudra:

A fordulat vörös keleti palotája (születés terme), Varázsló (időtlenség ereje) hullámperiódusának 11.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 2. hulláma.
A mai napon sokkal könnyebben tudunk koncentrálni fontos dolgokra és ennek megfelelően
megtapasztalhatjuk, hogy elménk micsoda rendkívüli teremtő erővel bír. Mindezt egyetlen apró
momentum tudja elrontani…az elégedetlenségünk :-(…ez esetben egyszerűen csak tudatosítsd a nap
pozitívumait és máris jobb kedvre derülhetsz :-)
In Lak’ech! Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

