Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 133 – Vörös Elektromos Égenjáró – (Mars – SP) – 7.2.

2022.01.11.

N.S. 1.34.7.2 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
5. Szíriuszi kromatika 1. tagja (Égenjáró. Varázsló, Sas, Harcos, Föld) – „Megnyitja az ajtókat az
éberség egyidejűségéhez.”
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:
7

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Seli

Napi ó Futhark
rúna: Uruz

Napi UR-rúna
kód

mantra: Aktiválok, hogy felderítsek
Megkötve az éberséget
Lepecsételem a tér kimenetét
A szolgálat elektromos tónusával
Engem a tájékozódás ereje vezet utamon.
Telektonon: 1. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Sárga Elektromos Mag Év Rezonáns Majom Holdjának 2. 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 2. napja: okkult töltet, rejtett kincs
Jelző család, 34. kromatika 5. tagja (Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró) – „Felfedi a misztériumot az
éberség megtisztulásához.”
34. harmónia 1. tagja, a harmónia kodon száma: 7 (tér, szív)
jobb csípő, bal kéz gyűrűs ujj
Dél-Amerika
1. kocka: jobbra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: lent, piros (telepatikus rend beállítása):
Seli: árad, gyökér csakra, a fény ereje – „Az anyám az abszolút szféra. Látom a fényt.”
3. kocka: lent (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Uruz: a megmintázó/formázó erő
időkód AME: 122
pszi genetikai térkód AME: 385
szinkronizációs kód AME: 414
napi pecsét AME: 315

heptád kapu AME: 291 – harmonikus UR-rúna: UR-rúna: 88
napi fő kódok: TFI: 1064 – AME: 182 – Kin megfelelő: 24 (Spektrális Mag)
heti összesített TFI: 2534 – AME: 329 – Kin megfelelő: 194 (Kristályos Varázsló)
napi hangtónus: (216-os érzékpulzár) AME: 207 – Kin megfelelő: 128 (Spektrális Csillag)
heptád ösvény AME: 357 – Kin megfelelő: 18 (Felhangos Tükör)

plazma: Seli – hang: HRAM – mudra:

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Majom (a mágia ereje) hullámperiódusának 3.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 11. hulláma.
Ma érdekes, nyüzsgős napunk lehet, így ennek megfelelően inkább azokat fogja megterhelni, akik kicsit
lassabbak, kevésbé pörgősek. Őket könnyen kibillentheti a mai nap vibrálása.
Figyeljünk a lábunk elé, és általában arra, amit csinálunk, mert figyelmünk szétszóródása miatt
könnyebben lehetünk apróbb „balesetek” áldozatai.
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

