Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 131 – Kék Mágneses Majom – (Vénusz – SP) – 6.28.

2022.01.09.

N.S. 1.34.6.28 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 4. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Megássa az alagutakat 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:
Silio

misztikus üresség

Napi ó Futhark
rúna: Odin

Napi UR-rúna
kód

ODIN

mantra: Egyesítek, hogy játsszak
Vonzva a káprázatot
Lepecsételem a mágia folyamatát
A cél mágneses tónusával
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.
Telektonon: 4. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Sárga Elektromos Mag Év Ritmikus Gyík Holdjának 28. 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 7. napja: egyesített erő
Vezér (kardinális) család, 34. kromatika 3. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Megalapozza
a teremtést az éberség megtisztulásához.”
33. harmónia 3. tagja, a harmónia kodon száma: nincs, ez a harmónia a Tzolkin közepe és a mágneses
ill. kozmikus tónus egyaránt jellemzi, a fejlődés új szakasza
jobb boka, bal kéz mutató ujj
Közép-Amerika
1. kocka: fent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: középre, fehér (telepatikus rend beállítása):
Silio: kisül/levezet, szív-csakra, Buddha, mint megvilágosult elme – „A szerepem Buddha
cselekedetinek megvalósítása. A mentális elektron-neutront levezetem a Föld középpontjába.”
3. kocka: középre (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Odin: az üresség
Ha a hét folyamán nem építgettük, akkor ma a Szivárványmeditációhoz (haladó tanfolyam anyaga)
egyszerre hozzuk létre a 4 kockát és helyezzük be a Föld közepében levő kristályba.

időkód AME: 2
pszi genetikai térkód AME: 411
szinkronizációs kód AME: 440
napi pecsét AME: 312
heptád kapu AME: 441 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna: Sirius B-52, 113
napi fő kódok: TFI: 1752 – AME: 429 – Kin megfelelő: 192 (Planetáris Ember)
heti összesített TFI: 10899 – AME: 315 – Kin megfelelő: 239 (Felhangos Vihar)
napi hangtónus (108-as időpulzár) AME: 108 – Kin megfelelő: 108 (Önálló Csillag)
heptád ösvény AME: 234 – Kin megfelelő: 155 (Kristályos Sas)

plazma: Silio – hang: HRAIM – mudra:
Hunab Ku 21 mantrája (hangtónusa: önálló és kristályos):
Koordinálok a hatalom érdekében
Részletezve az egészet
Lepecsételem az Egység Kozmoszát
Az üresség galaktikus tónusával
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon
Az összes galaktikus aktiváló kapu vagyok…lépj be rajtam

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Majom (a mágia ereje) hullámperiódusának 1.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 11. hulláma.
Ma elkezdünk egy új hullám peridódust és most szokás szerint sorolhatnám a Majom pecsét témáit, de
nem teszem, mert persze igaz, hogy ezekkel találkozhatunk, azonban most egy másik dologra

szeretném felhívni a figyelmet.
Egy egészen különleges energetika van ma jelen, mely segít bennünket a teljesség megélésében, a
központunkban való maradásban, de leginkább abban, hogy egy semmi máshoz sem fogható „eggyé
olvadás”-ból is kapjunk némi ízelítőt. Olyan ez, mint amikor azt érzed, hogy csak vagy és egyszerre csak
tudsz mindent a Világról. Nem logikus gondolatok, levezetések formájában, hanem egyszerűen a
„részed” 😊…nincs más dolgod, „csak” észre venni ezt a pillanatot!
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

