Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 127 – Kék Planetáris Kéz – (Föld – GK) – 6.24.

2022.01.05.

N.S. 1.34.6.24 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
3. Szíriuszi kromatika 5. tagja (Éjszaka, Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz) – „Felfedi a misztériumot 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
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13

kapcsolati hálója
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Gamma

Napi ó Futhark
rúna: Hagalaz

Napi UR-rúna
kód

mantra: Tökéletesítek, hogy megismerjek
Előállítva a gyógyítást
Lepecsételem a beteljesülés tárházát
A megnyilvánulás planetáris tónusával
Engem a vízió ereje vezet utamon.
Telektonon: 3. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Sárga Elektromos Mag Év Ritmikus Gyík Holdjának 24. 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 3. napja: egyesített erő
Belső (középső) család, 33. kromatika 4. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Megássa az
alagutakat a művészet virágzásához.”
32. harmónia 3. tagja, a harmónia kodon száma: 13 (idő, látomás)
bal csukló, jobb láb harmadik ujj
Csendes Óceán
1. kocka: balra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: előre, fehér (telepatikus rend beállítása):
Gamma: nyugtat, békít, 3.szem csakra, a hő/fény ereje – „A tudatok összességétől és az
abszolút szférától származom. Bennem van a béke hatalma.”
3. kocka: előre (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Hagalaz: a kristály
időkód AME: 150
pszi genetikai térkód AME: 174
szinkronizációs kód AME: 373
napi pecsét AME: 291

heptád kapu AME: 144 – harmonikus UR-rúna: 91
napi fő kódok: TFI: 1791 – AME: 27 – Kin megfelelő: 231 (Planetáris Majom)
heti összesített TFI: 4769 – AME: 359 – Kin megfelelő: 89 (Spektrális Hold)
napi hangtónus (144-es életpulzár) AME: 117 – Kin megfelelő: 140 (Planetáris Nap)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Gamma – hang: HRAHA – mudra:

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Tükör (a végtelenség ereje) hullámperiódusának 10.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 10. hulláma.
Igencsak kíváncsiak lehetünk ma, aminek következtében, lehet, hogy egy kicsit tapintatlanok leszünk.
Ha ezt észrevesszük, orvosoljuk rögtön és nem lesz semmi gond ☺.
A mai energiák abban is segítenek bennünket, hogy praktikus dolgokat csináljunk, vagy kényeztessük
kicsit magunkat – pl. otthoni teendők, vagy egy kozmetika, masszázs, stb. mind-mind sokkal
hatékonyabb, mint egyébként szokott.
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

