Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 129 – Vörös Kristályos Hold – (Merkúr – GK) – 6.26.

2022.01.07.

N.S. 1.34.6.26 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 2. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Felcsendíti a művészet
bölcsességét.”
Krono psi: Kin 192 – Sárga Planetáris Ember
Tökéletesítek, hogy befolyásoljak
Előállítva a bölcsességet
Lepecsételem a szabad akarat folyamatát
A megnyilvánulás planetáris tónusával
Engem az egyetemes tűz ereje vezet utamon.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam.
Napi
szimbólum

Kapcsolati
háló

Harmónia:
nincs

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Alfa

Napi ó Futhark
rúna: Ise

Napi UR-rúna
kód

misztikus üresség

mantra: Szentelek, hogy megtisztítsak
Egyetemessé téve az áramlást
Lepecsételem az univerzális víz folyamatát
Az együttműködés kristályos tónusával
Engem a születés ereje vezet utamon.
Telektonon: 4. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Sárga Elektromos Mag Év Ritmikus Gyík Holdjának 26. 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 5. napja: egyesített erő
Kapu (portál) család, 34. kromatika 1. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Megnyitja az
ajtókat az éberség megtisztulásához.”
33. harmónia 1. tagja, a harmónia kodon száma: nincs, ez a harmónia a Tzolkin közepe és a mágneses
ill. kozmikus tónus egyaránt jellemzi, a fejlődés új szakasza
bal térd, jobb láb kis ujj
Antarktisz (Dél-Amerika alatt)
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 – Ise: az összpontosított akarat
időkód AME: 152
pszi genetikai térkód AME: 129
szinkronizációs kód AME: 423
napi pecsét AME: 306

heptád kapu AME: 414 – harmonikus UR-rúna: 90
napi fő kódok: TFI: 1482 – AME: 159 – Kin megfelelő: 182 (Kozmikus Szél)
heti összesített TFI: 7728 – AME: 231 – Kin megfelelő: 188 (Ritmikus Csillag)
napi hangtónus (288-as elmepulzár) AME: 369 – Kin megfelelő: 76 (Spektrális Harcos)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Alfa – hang: HRAUM – mudra:

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Tükör (a végtelenség ereje) hullámperiódusának 12.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 10. hulláma.
Ma „furcsa” összefüggésekre érezhetünk rá :-), de gondoljuk meg, hogy kivel fogjuk ezt megosztani és
ne csodálkozzunk azon, ha olyasvalakivel beszélgetünk megérzéseinkről, aki arra nem érdemes, akkor
az illető könnyen „bolond”-nak titulálhat bennünket…amin persze megsértődünk.
A megérzéseink mellett a tudatosság is nagy szerepet kaphat a mai nap során. Így akkor használhatjuk
ki legteljesebb a napi energiát, ha ezeket egyensúlyba hozzuk. Pl. dugóba kerülsz, és ha van egy
hirtelen bevillanás, hogy hajts le azonnal jobbra az első alkalommal, akkor azt tedd meg bátran, de amint
letértél a kerülő útra, gondold végig tudatosan, hogy onnan milyen lehetőségeid vannak, és amikor
számba vetted ezeket, akkor dönts tudatosan valamelyik mellett és ne hagyd magad „eltéríteni”.
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

