Kék Lunáris Vihar Év – a REND Éve
(7. elveszett nemzedék – képesség)
Kin 31 – Kék Felhangos Majom – (Vénusz – SP) – 7.5.

2021.01.14.

N.S. 1.33.7.5 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
5. Szíriuszi kromatika 4. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megássa az alagutakat 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:
Alfa

Napi ó Futhark
rúna: Raidho

Napi UR-rúna
kód

mantra: Megerősítek, hogy játsszak
Irányítva a káprázatot
Lepecsételem a mágia folyamatát
A sugárzás felhangos tónusával
Engem az öngerjesztés ereje vezet utamon.
Telektonon: 2. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Kék Lunáris Vihar Év Rezonáns Majom Holdjának 5. 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 5. napja: analóg töltet, dupla hatás
Vezér (kardinális) család, 35. kromatika 3. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Felcsendíti
az éberség megtisztulását.”
8. harmónia 3. tagja, a harmónia kodon száma: 9 (lélegzet, idő)
jobb csípő, jobb kéz mutató ujj
Szaúd-Arábia, Dél-Ázsia
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 – Raidho: szoláris gyűrű/napév
időkód AME: 299
pszi genetikai térkód AME: 189
szinkronizációs kód AME: 347
napi pecsét AME: 312

heptád kapu AME: 414 – harmonikus UR-rúna: 90
napi fő kódok: TFI: 754 – AME: 313 – Kin megfelelő: 234 (Kozmikus Varázsló)
heti összesített TFI: 3538 – AME: 10 – Kin megfelelő: 158 (Lunáris Tükör)
napi hangtónus (108-as időpulzár) AME: 99 – Kin megfelelő: 20 (Rezonáns Nap)
heptád ösvény AME: 357 – Kin megfelelő: 18 (Felhangos Tükör)

plazma: Alfa – hang: HRAUM – mudra:

A fordulat vörös keleti palotájának (születés terme) Kéz (beteljesülés ereje) hullámperiódusának 5.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 3. hulláma.
A majom napokra általában igaz, hogy a dolgokat sokkal könnyedebben kellene venni és hogy forduljunk
a humorhoz, az öniróniához. Ma mindez fokozottan igaz lehet, hiszen egészen mélyen lévő tisztulási
folyamatok is előtérbe kerülnek, melyek bizony hozhatnak kellemetlen szituációkat, megéléseket. Sokkal
könnyebb azonban ezeket feldolgozni, ha tréfával, mosollyal emelkedünk felül a nehéz szituációkon.

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

