Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 132 – Sárga Lunáris Ember – (Föld – SP) – 7.1.

2022.01.10.

N.S. 1.34.7.1 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
4. Szíriuszi kromatika 5. tagja (Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember) – „Felfedi a misztériumot a
művészet bölcsességéhez.”
Krono psi: Kin 85 – Vörös Rezonáns Kígyó
Közvetítek, hogy túléljek
Inspirálva az ösztönt
Lepecsételem az életerő tárházát
Az összhang rezonáns tónusával
Engem a tájékozódás ereje vezet utamon.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam.
Napi
szimbólum

Kapcsolati
háló

Harmónia:
nincs

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Dali

Napi ó Futhark
rúna: Fehu

Napi UR-rúna
kód

misztikus üresség

mantra: Polarizálok, hogy befolyásoljak
Stabilizálva a bölcsességet
Lepecsételem a szabad akarat folyamatát
A kihívás lunáris tónusával
Engem a kivirágzás ereje vezet utamon.
Telektonon: 1. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Sárga Elektromos Mag Év Rezonáns Majom Holdjának 1. napja van – 9. Vinál (Chen): „… hogy
hozzáférhessen a belső tudás kútjához,...”
Rezonáns Majom Hold: „Hogyan hangolhatom össze szolgálatomat másokéval?”
A Hold (hónap) 1. hete: vörös, analóg hét – „elindítja a látást”
A hét 1. napja: analóg töltet, duplán hat
Belső (középső) család, 34. kromatika 4. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Megássa az
alagutakat az éberség megtisztulásához.”
33. harmónia 4. 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 térd, bal kéz középső ujj
Közép- és Dél-Amerika
1. kocka: lent, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: fent, sárga (telepatikus rend beállítása):
Dali: cél, korona csakra, a hő ereje – „Az atyám a tudatok összessége. Érzem a meleget.”
3. kocka: fent (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Fehu: a lángoló bőség
időkód AME: 47
pszi genetikai térkód AME: 387
szinkronizációs kód AME: 431
napi pecsét AME: 318

heptád kapu AME: 108 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna:
napi fő kódok: TFI: 1470 – AME: 147 – Kin megfelelő: 170 (Mágneses Kutya)
heti összesített TFI: 1470 – AME: 147 – Kin megfelelő: 170 (Mágneses Kutya)
napi hangtónus: (144-es életpulzár) AME: 288 – Kin megfelelő: 28 (Lunáris Csillag)
heptád ösvény AME: 357 – Kin megfelelő: 18 (Felhangos Tükör)

plazma: Dali – hang: OM – mudra:

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Majom (a mágia ereje) hullámperiódusának 2.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 11. hulláma.
A mai napon lehet olyan érzésünk, mintha valahogyan képtelenek lennénk alakítani sorsunkat, pedig
éppen az lenne a dolgunk, hogy rájöjjünk nem vagyunk a körülmények áldozata.
Így aztán meglehetősen zavarhat bennünket az innen érkező kommunikáció, mivel erősen szembesít
ezzel a kérdéskörrel.
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

