Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 126 – Fehér Szoláris Világáthidaló – (Mars – GK) – 6.23.

2022.01.04.

N.S. 1.34.6.23 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
3. Szíriuszi kromatika 4. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Megássa az alagutakat az
intuíció gyógyításához.”
Krono psi: Kin 189 – Vörös Rezonáns Hold
Közvetítek, hogy megtisztítsak
Ösztönözve az áramlást
Lepecsételem az egyetemes víz folyamatát
Az összhang rezonáns tónusával
Engem a születés ereje vezet utamon.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam.
Napi
szimbólum

Kapcsolati
háló

Harmónia:
13

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Seli

Napi ó Futhark
rúna: Wunjo

Napi UR-rúna
kód

mantra: Pulzálok, hogy kiegyenlítsek
Megvalósítva az alkalmat
Lepecsételem a halál tárházát
A szándék szoláris tónusával
Engem a szellem ereje vezet utamon.
Telektonon: 3. GAP torony
Rinri tanítás: + 1: „Az élet Isten színjátéka, melyben tiéd a főszerep.”
Ma a Sárga Elektromos Mag Év Ritmikus Gyík Holdjának 23. napja van – 8. Vinál (Mol): „… mely
egyesíti az elemeket,...”
Ritmikus Gyík Hold: „Hogyan érhetem el az egyensúlyt?”
A Hold (hónap) 4. hete: sárga, egyesített mező – „hatalommá érleli a türelmet”
A hét 2. napja: összekapcsoló erő
Vezér (kardinális) család, 33. kromatika 3. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) –
„Megalapozza a teremtést a művészet virágzásához.”
32. harmónia 2. tagja, a harmónia kodon száma: 13 (idő, látomás)
bal könyök, jobb láb második ujj
Japán és a tőle délre fekvő óceánrész (Csendes Óceán)
1. kocka: jobbra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: lent, piros (telepatikus rend beállítása):
Seli: árad, gyökér csakra, a fény ereje – „Az anyám az abszolút szféra. Látom a fényt.”
3. kocka: lent (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Wunjo: a vidámság
időkód AME: 149
pszi genetikai térkód AME: 168
szinkronizációs kód AME: 336
napi pecsét AME: 294

heptád kapu AME: 291 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna: 88
napi fő kódok: TFI: 1513 – AME: 190 – Kin megfelelő: 213 (Felhangos Égenjáró)
heti összesített TFI: 2978 – AME: 332 – Kin megfelelő: 118 (Mágneses Tükör)
napi hangtónus (108-as időpulzár) AME: 90 – Kin megfelelő: 192 (Planetáris Ember)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Seli – hang: HRAM – mudra:

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Tükör (a végtelenség ereje) hullámperiódusának 9.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 10. hulláma.
Ma könnyen megérthetünk akár eddig összeegyeztethetetlen dolgokat is. Pofon egyszerűnek láthatunk
összefüggéseket és így persze rácsodálkozunk magunkra, hogy az adott dolgot miért is nem láttuk
korábban.
Könnyebben szót is tudunk érteni olyan emberekkel, akikkel esetleg korábban nem. Ezért érdemes
ebből az aspektusból tekinteni mindenre és kihasználni ezt az igen pozitív energiát.
Kommunikációnk során figyeljünk arra, hogy kérdezzük meg bátran amit szeretnénk, hiszen ma ezekből
a „kínos”, „tabu” kérdésekből kevésbé számíthatunk vitára, nézeteltérésre. Mégis valamiért ösztönösen
félünk feltenni őket…
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

