Kék Lunáris Vihar Év – a REND Éve
(7. elveszett nemzedék – képesség)
Kin 27 – Kék Mágneses Kéz – (Föld – GK) – 7.1.

2021.01.10.

N.S. 1.33.7.1 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 5. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Felfedi a misztériumot az
intuíció gyógyításához.”
Krono psi: Kin 85 – Vörös Rezonáns Kígyó
Közvetítek, hogy túléljek
Inspirálva az ösztönt
Lepecsételem az életerő tárházát
Az összhang rezonáns tónusával
Engem a tájékozódás ereje vezet utamon.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam.
Napi
szimbólum

Kapcsolati
háló

Harmónia:
50

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Dali

Napi ó Futhark
rúna: Fehu

Napi UR-rúna
kód

mantra: Egyesítek, hogy megismerjek
Vonzva a gyógyítást
Lepecsételem a beteljesülés tárházát
A cél mágneses tónusával
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.
Telektonon: 1. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Kék Lunáris Vihar Év Rezonáns Majom Holdjának 1. napja van – 9. Vinál (Chen): „… hogy
hozzáférhessen a belső tudás kútjához,...”
Rezonáns Majom Hold: „Hogyan hangolhatom össze szolgálatomat másokéval?”
A Hold (hónap) 1. hete: vörös, analóg hét – „elindítja a látást”
A hét 1. napja: analóg töltet, duplán hat
Belső (középső) család, 34. kromatika 4. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Megássa az
alagutakat a művészet virágzásához.”
7. harmónia 3. tagja, a harmónia kodon száma: 50 (látomás, lélegzet)
jobb boka, jobb láb harmadik ujj
Csendes Óceán
1. kocka: lent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: fent, sárga (telepatikus rend beállítása):
Dali: cél, korona csakra, a hő ereje – „Az atyám a tudatok összessége. Érzem a meleget.”
3. kocka: fent (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Fehu: a lángoló bőség
időkód AME: 47
pszi genetikai térkód AME: 343
szinkronizációs kód AME: 342
napi pecsét AME: 291

heptád kapu AME: 108 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna:
napi fő kódok: TFI: 614 – AME: 173 – Kin megfelelő: 94 (Elektromos Varázsló)
heti összesített TFI: 614 – AME: 173 – Kin megfelelő: 94 (Elektromos Varázsló)
napi hangtónus (108-as időpulzár) AME: 108 – Kin megfelelő: 108 (Önálló Csillag)
heptád ösvény AME: 357 – Kin megfelelő: 18 (Felhangos Tükör)

plazma: Dali – hang: OM – mudra:

A fordulat vörös keleti palotájának (születés terme) Kéz (beteljesülés ereje) hullámperiódusának 1.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 3. hulláma.
Ma megkezdünk egy új 13 napos ciklust, melynek témája a fizikai gyógyulás, az ismeret szerzés, a
tudás gyarapítása. Ennek az időszaknak erősen bal agyféltekés jellege van, így ennek megfelelően
megnő a kíváncsiságunk. Szeretnénk tudni, hogy „mi, miért van” és kicsit nehezebben fogadjuk el, ha
valamiben „csak hinni” kell. Azonban, ha valamilyen oknál fogva azt tapasztaljuk, hogy nincs szükségünk
a logikus tényekre, mert egyszerűen érzékeljük, hogy valami működik, akkor ezt is el tudjuk fogadni.
Ebben az esetben az a fontos, hogy a mi tapasztalatunk legyen, mert másokét már nem biztos, hogy
ugyanígy képesek vagyunk elfogadni.
Ma elkezdjük bevonzani azokat az eseményeket és személyeket, melyeken keresztül ismeretekhez
juthatunk.

In Lak’ech! Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

