Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 134 – Fehér Önálló Varázsló – (Maldek – SP) – 7.3.

2022.01.12.

N.S. 1.34.7.3 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
5. Szíriuszi kromatika 2. tagja (Égenjáró. Varázsló, Sas, Harcos, Föld) – „Felcsendíti az éberség
egyidejűségét.”
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:
Gamma

Napi ó Futhark
rúna: Thurisaz

Napi UR-rúna
kód

mantra: Meghatározok, hogy varázsoljak
Megszabva a befogadó készséget
Lepecsételem az időtlenség kimenetét
A forma önálló tónusával
Engem a szív ereje vezet utamon.
Telektonon: 1. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Sárga Elektromos Mag Év Rezonáns Majom Holdjának 3. 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 3. napja: analóg töltet, duplán hat
Kapu (portál) család, 35. kromatika 1. tagja (Varázsló, Sas, Harcos, Föld, Tükör) – „Megnyitja az ajtókat
a rend időtlenségéhez.”
34. harmónia 2. tagja, a harmónia kodon száma: 7 (tér, szív)
jobb csukló, bal kéz kis ujj
Antarktisz
1. kocka: balra, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: előre, fehér (telepatikus rend beállítása):
Gamma: nyugtat, békít, 3.szem csakra, a hő/fény ereje – „A tudatok összességétől és az
abszolút szférától származom. Bennem van a béke hatalma.”
3. kocka: előre (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Thurisaz: a szent harc
időkód AME: 189
pszi genetikai térkód AME: 349
szinkronizációs kód AME: 389
napi pecsét AME: 276

heptád kapu AME: 144 – harmonikus UR-rúna: 91
napi fő kódok: TFI: 1164 – AME: 282 – Kin megfelelő: 124 (Rezonáns Mag)
heti összesített TFI: 3698 – AME: 170 – Kin megfelelő: 58 (Ritmikus Tükör)
napi hangtónus (288-as elmepulzár) AME: 270 – Kin megfelelő: 112 (Galaktikus Ember)
heptád ösvény AME: 357 – Kin megfelelő: 18 (Felhangos Tükör)

plazma: Gamma – hang: HRAHA – mudra:

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Majom (a mágia ereje) hullámperiódusának 4.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 11. hulláma.
A mai nap erőteljesen meghatározza, az ezt követő 5-6 nap eseményeit, hiszen ma vagyunk a
hullámunk formát adó pozíciójában. Tehát az, hogy ma milyen gondolataid vannak, mintegy előre vetítik,
hogy mit "hozol létre" ezután. Éppen ezért figyeljünk arra, hogy ne ragadjunk bele valamilyen negatív
energetikába. Pl. aggodalom, félelem, stb.
Figyelmünk ma könnyen elkalandozik, nehezen fókuszálunk, koncentrálunk - erre is érdemes
odafigyelni.
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

