Kék Lunáris Vihar Év – a REND Éve
(7. elveszett nemzedék – képesség)
Kin 30 – Fehér Önálló Kutya – (Merkúr – SP) – 7.4.

2021.01.13.

N.S. 1.33.7.4 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
5. Szíriuszi kromatika 3. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megalapozza a teremtést a
művészet bölcsességéhez.”
Krono psi: Kin 96 – Sárga Felhangos Harcos
Megerősítek, hogy kérdezzek
Irányítva a bátorságot
Lepecsételem az intelligencia kimenetét
A sugárzás felhangos tónusával
Engem a kivirágzás ereje vezet utamon.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam.
Napi
szimbólum

Kapcsolati
háló

Harmónia:
9

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Káli

Napi ó Futhark
rúna: Ansuz

Napi UR-rúna
kód

mantra: Meghatározok, hogy szeressek
Megszabva a hűséget
Lepecsételem a szív folyamatát
A forma önálló tónusával
Engem a halál ereje vezet utamon
Telektonon: 2. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Kék Lunáris Vihar Év Rezonáns Majom Holdjának 4. 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 4. napja: okkult töltet, rejtett kincs
Sarki (poláris) család, 35. kromatika 2. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Felcsendíti az
éberség megtisztulását.”
8. harmónia 2. tagja, a harmónia kodon száma: 9 (lélegzet, idő)
jobb csukló, bal kéz hüvelyk ujj
Északnyugat-Amerika
1. kocka: hátra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: hára, 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 – Ansuz: Votan lélegzete
időkód AME: 248
pszi genetikai térkód AME: 405
szinkronizációs kód AME: 345

napi pecsét AME: 303
heptád kapu AME: 315 – harmonikus UR-rúna: 95
napi fő kódok: TFI: 1025 – AME: 143 – Kin megfelelő: 245 (Spektrális Kígyó)
heti összesített TFI: 2784 – AME: 138 – Kin megfelelő: 184 (Lunáris Mag)
napi hangtónus (288-as elmepulzár) AME: 270 – Kin megfelelő: 112 (Galaktikus Ember)
heptád ösvény AME: 357 – Kin megfelelő: 18 (Felhangos Tükör)

plazma: Káli – hang: HRIM – mudra:

A fordulat vörös keleti palotájának (születés terme) Kéz (beteljesülés ereje) hullámperiódusának 4.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 3. hulláma.
Néhány napja indítottuk útjára a Kéz hullámot, melynek témája a kíváncsiság, a tapasztalat szerzés, a
gyakorlati dolgok megvalósítása, a tanulás, gyógyulás. Látható, hogy meglehetősen sokféle
megtanulandó vár ránk ☺
Ma pedig formálódik, alakul, hogy mégis melyek lesznek azok, melyek életünkben most prioritás
élveznek. Ehhez közvetlen környezetünk lesz elsősorban segítségünkre, ezért figyeljünk nagyon az
innen érkező információkra, impulzusokra.

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

