Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 130 – Fehér Kozmikus Kutya – (Merkúr – SP) – 6.27.

2022.01.08.

N.S. 1.34.6.27 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 3. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megalapozza a teremtést a
művészet bölcsességéhez.”
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:
Limi

Napi ó Futhark
rúna: Jera

Napi UR-rúna
kód

misztikus üresség

mantra: Kitartok, hogy szeressek
Túlhaladva a hűséget
Lepecsételem a szív folyamatát
A jelenlét kozmikus tónusával
Engem az időtlenség ereje vezet utamon.
Telektonon: 4. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Sárga Elektromos Mag Év Ritmikus Gyík Holdjának 27. 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 6. napja: összekapcsoló erő
Sarki (poláris) család, 34. kromatika 2. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Felcsendíti az
éberség megtisztulását.”
33. harmónia 2. 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 boka, bal kéz hüvelyk ujj
Északnyugat-Amerika
1. kocka: fent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: balra, piros (telepatikus rend beállítása):
Limi: megtisztít, napfonat csakra, a mentális elektron, transzcendens – „A duális gondolatokat
felemésztem. A mentális elektront megtisztítom az északi sarkon.”
3. kocka: balra (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Jera: a változás törvénye
időkód AME: 81
pszi genetikai térkód AME: 197
szinkronizációs kód AME: 436
napi pecsét AME: 303

heptád kapu AME: 402 – harmonikus UR-rúna: 81
napi fő kódok: TFI: 1419 – AME: 96 – Kin megfelelő: 119 (Lunáris Vihar)
heti összesített TFI: 9147 – AME: 327 – Kin megfelelő: 47 (Galaktikus Kéz)
napi hangtónus: (108-as időpulzár) AME: 81 – Kin megfelelő: 104 (Kozmikus Mag)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Limi – hang: HRUM – mudra:

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Tükör (a végtelenség ereje) hullámperiódusának 13.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 10. hulláma.
A mai napon lezárjuk az aktuális hullámunkat, ezért természetesen érdemes visszatekintenünk az elmúlt
13 napra és megvizsgálni, hogy mi minden tükröződött vissza hozzánk és hogyan sikerült ezeket a
dolgokat megoldanunk.
Ma ezen kívül érdemes odafigyelnünk közvetlen környezetünkre és egyszerűen csak élvezni a nap
pillanatait („most”-ban lenni!). Ne most akarjunk tervezni, előre tekinteni és főként ne akarjuk tudni, hogy
mi, miért történik.
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

