Kék Lunáris Vihar Év – a REND Éve
(7. elveszett nemzedék – képesség)
Kin 25 – Vörös Kristályos Kígyó – (Maldek – GK) – 6.27.

2021.01.08.

N.S. 1.33.6.27 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 3. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Megalapozz a teremtést az
intuíció gyógyításához.”
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:
50

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Limi

Napi ó Futhark
rúna: Jera

Napi UR-rúna
kód

mantra: Szentelek, hogy túléljek
Egyetemessé téve az ösztönt
Lepecsételem az életerő tárházát
Az együttműködés kristályos tónusával
Engem a tájékozódás ereje vezet utamon.
Telektonon: 4. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Kék Lunáris Vihar Év Ritmikus Gyík Holdjának 27. 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 6. napja: összekapcsoló erő
Sarki (poláris) család, 34. kromatika 2. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Felcsendíti a
művészet virágzását.”
7. harmónia 1. tagja, a harmónia kodon száma: 50 (látomás, lélegzet)
bal térd, jobb láb nagy ujj
Szibéria, Kamcsatka
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 – Jera: a változás törvénye
időkód AME: 81
pszi genetikai térkód AME: 249
szinkronizációs kód AME: 296
napi pecsét AME: 288

heptád kapu AME: 402 – harmonikus UR-rúna: 81
napi fő kódok: TFI: 768 – AME: 327 – Kin megfelelő: 248 (Mágneses Csillag)
heti összesített TFI: 5341 – AME: 49 – Kin megfelelő: 141 (Spektrális Sárkány)
napi hangtónus (288-as elmepulzár) AME: 369 – Kin megfelelő: 76 (Spektrális Harcos)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Limi – hang: HRUM – mudra:

A fordulat vörös keleti palotája (születés terme), Varázsló (időtlenség ereje) hullámperiódusának 12.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 2. hulláma.
A mai napon különösen jól működnek ösztöneink. ☺ Ezek a megérzések pedig sokat segíthetnek abban,
hogy elengedjünk egy-egy régi korlátozó mintát, melyek gyakorlatilag folyamatosan akadályoznak
bennünket.
Talán az egyetlen problémát az jelentheti, hogy a megszokottak szerint akarjuk értelmezni a dolgokat,
pedig csak akkor értjük meg a minket körülvevő világot, ha különféle perspektívákból tekintünk rá.
In Lak’ech! Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

