Kék Lunáris Vihar Év – a REND Éve
(7. elveszett nemzedék – képesség)
Kin 26 – Fehér Kozmikus Világáthidaló – (Mars – GK) – 6.28.

2021.01.09.

N.S. 1.33.6.28 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 4. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Megássa az alagutakat 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
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kód
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mantra: Kitartok, hogy kiegyenlítsek
Túlhaladva az alkalmat
Lepecsételem a halál tárházát
A jelenlét kozmikus tónusával
Engem a szív ereje vezet utamon.
Telektonon: 4. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Kék Lunáris Vihar Év Ritmikus Gyík Holdjának 28. 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 7. napja: egyesített erő
Vezér (kardinális) család, 34. kromatika 3. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) –
„Megalapozza a teremtést a művészet virágzásához.”
7. harmónia 2. tagja, a harmónia kodon száma: 50 (látomás, lélegzet)
bal boka, jobb láb második ujj
Japán és a tőle délre fekvő óceánrész (Csendes Óceán
1. kocka: fent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: középre, fehér (telepatikus rend beállítása):
Silio: kisül/levezet, szív-csakra, Buddha, mint megvilágosult elme – „A szerepem Buddha
cselekedetinek megvalósítása. A mentális elektron-neutront levezetem a Föld középpontjába.”
3. kocka: középre (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Odin: az üresség
Ha a hét folyamán nem építgettük, akkor ma a Szivárványmeditációhoz (haladó tanfolyam anyaga)
egyszerre hozzuk létre a 4 kockát és helyezzük be a Föld közepében levő kristályba.

időkód AME: 2
pszi genetikai térkód AME: 299
szinkronizációs kód AME: 341
napi pecsét AME: 294
heptád kapu AME: 441 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna: Sirius B-52, 113
napi fő kódok: TFI: 716 – AME: 275 – Kin megfelelő: 196 (Mágneses Harcos)
heti összesített TFI: 6057 – AME: 324 – Kin megfelelő: 77 (Kristályos Föld)
napi hangtónus (108-as időpulzár) AME: 81 – Kin megfelelő: 104 (Kozmikus Mag)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Silio – hang: HRAIM – mudra:
Hunab Ku 21 mantrája (hangtónusa: spektrális és kristályos):
Koordinálok a hatalom érdekében
Részletezve az egészet
Lepecsételem az Egység Kozmoszát
Az üresség galaktikus tónusával
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon
Az összes galaktikus aktiváló kapu vagyok…lépj be rajtam

A fordulat vörös keleti palotája (születés terme), Varázsló (időtlenség ereje) hullámperiódusának 13.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 2. hulláma.
Ma lezárunk egy periódust, a Varázsló témáját, ami nem jelenti azt, hogy egyben be is fejezzük a
teremtő erővel való munkálkodást, de azt igen, hogy az elkövetkezendőkben nem erre kell majd
koncentrálni, hanem immár használunk lenne fontos mindazt, amit megtanultunk ebben az időszakban.

A tegnapi nap után, ma arra lesz leginkább lehetőségünk, hogy elengedjük a régi, fejlődésünket gátló
hiedelmeinket, hitmintáinkat, és egyben elinduljunk a megújulás és megismerés felé, amit majd a
következő időszak (Kéz hullám) feladatául kapunk.
Sokan küzdhetnek még mindig azzal, hogy mit higgyenek el és mit ne, ezért még mindig tarthat az
egész elmúlt időszak alatt érzett instabilitás. Ugyanakkor nehezen szánjuk rá magunkat arra, hogy
kérdezzünk valakitől (akár saját vezetőnktől, felső énünktől ☺, de természetesen lehet ez egy elismert,
számunkra hiteles ember is), és így megvilágítsunk bizonyos dolgokat. Sokszor inkább a könnyebb
megoldást válasszuk és inkább „besöpörjük a szőnyeg alá” a problémáinkat, a bennünket foglalkoztató
kérdéseket.
Elsősorban azt kellene megértenünk, hogy nem mindig kell világosan látnunk mindent, sokkal inkább
fontos lenne, hogy legyünk nyitottak és bízzunk magunkban és az Univerzumban, ami feltételezi, hogy
nem „vakhittel” fogadunk dolgokat, ugyanakkor nem feltétlenül kell mindig mindennek a logikus
magyarázatát meglelnünk.
Másként lefordíthatnám ezt úgy is, hogy képezzünk hidat a tudatos és a tudatalatti tartomány, a jobb és
bal agyféltekénk között, ahogyan hidat képez a mai nap a két hullám témája (teremtő erő és
megismerés) és most kivételesen a két hold (ritmikus és rezonáns – mozdító erő és összehangolódás)
között. Csupán (?!) ennyi mára a feladat.
In Lak’ech! Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

