Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 128 – Sárga Spektrális Csillag – (Vénusz – GK) – 6.25.

2022.01.06.

N.S. 1.34.6.25 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 1. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megnyitja az ajtókat a művészet
bölcsességéhez.”
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:
Káli

Napi ó Futhark
rúna: Nauthiz

Napi UR-rúna
kód

mantra: Feloldok, hogy megszépítsek
Szabaddá téve a művészetet
Lepecsételem az elegancia tárházát
Az elengedés spektrális tónusával
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.
Telektonon: 3. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Sárga Elektromos Mag Év Ritmikus Gyík Holdjának 25. 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 4. napja: összekapcsoló erő
Jelző család, 33. kromatika 5. tagja (Mag, Kígyó, Világáthidaló, Kéz, Csillag) – „Felfedi a misztériumot a
művészet virágzásához.”
32. harmónia 4. tagja, a harmónia kodon száma: 13 (idő, látomás)
bal csípő, jobb láb negyedik ujj
Csendes Óceán
1. kocka: hátra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: hátra, 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 – Nauthiz: a próba
időkód AME: 151
pszi genetikai térkód AME: 236
szinkronizációs kód AME: 402
napi pecsét AME: 300

heptád kapu AME: 315 – harmonikus UR-rúna: 95
napi fő kódok: TFI: 1477 – AME: 154 – Kin megfelelő: 177 (Galaktikus Föld)
heti összesített TFI: 6246 – AME: 72 – Kin megfelelő: 6 (Ritmikus Világáthidaló)
napi hangtónus: (216-os érzékpulzár) AME: 171 – Kin megfelelő: 36 (Planetáris Harcos)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Káli – hang: HRIM – mudra:

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Tükör (a végtelenség ereje) hullámperiódusának 11.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 10. hulláma.
A tegnapi viszonylagos nyugalom után, ma elsősorban az elégedetlenség érzetünkkel kell
megküzdenünk. Ha így érzünk, akkor álljunk meg egy percre és gondoljuk végig, hogy mi is okozza.
Azonnal rájövünk, hogy alapvetően csupa-csupa apróság. Vegyük hát észre inkább a szépséget, a
csodát, élvezzük a pillanatot! ☺
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

