Sárga Elektromos Mag Év – a telepátia első nagy ciklusa (2013 – 2065)
Kin 136 – Sárga Ritmikus Harcos – (Szaturnusz – SP) – 7.5.

2022.01.14.

N.S. 1.34.7.5 – Az Új Szíriuszi Ciklus szerinti számolás dátuma
5. Szíriuszi kromatika 4. tagja (Égenjáró, Varázsló, Sas, Harcos, Föld) – „Megássa az alagutakat az
éberség egyidejűségéhez.”
Krono psi: Kin 96 – Sárga Felhangos Harcos
Megerősítek, hogy kérdezzek
Irányítva a bátorságot
Lepecsételem az intelligencia kimenetét
A sugárzás felhangos tónusával
Engem a kivirágzás ereje vezet utamon.
Galaktikus aktiváló kapu vagyok… lépj be rajtam.
Napi
szimbólum

Kapcsolati
háló

Harmónia:
7

kapcsolati hálója

Napi plazma:
Alfa

Napi ó Futhark
rúna: Raidho

Napi UR-rúna
kód

mantra: Szervezek, hogy kérdezzek
Kiegyenlítve a bátorságot
Lepecsételem az intelligencia kimenetét
Az egyenlőség ritmikus tónusával
Engem önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.
Telektonon: 2. GAP torony
Rinri tanítás: Ma a Sárga Elektromos Mag Év Rezonáns Majom Holdjának 5. 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 5. napja: analóg töltet, dupla hatás
Vezér (kardinális) család, 35. kromatika 3. tagja (Varázsló, Sas, Harcos, Föld, Tükör) – „Megalapozza a
teremtést a rend időtlenségéhez.”
34. harmónia 4. tagja, a harmónia kodon száma: 7 (tér, szív)
jobb váll, bal láb második ujj
Északnyugat-Afrika, Spanyolország, Atlanti Óceán egy része
1. kocka: elöl, napi UR-runa kód (genetikai memória rendezése)
2. kocka: jobbra, sárga (telepatikus rend beállítása):
Alfa: felszabadít, torok csakra, az egyetemes telepátia felszabadítása – „Az én országom a meg
nem született abszolút szféra. Felszabadítom a déli sarokra áradó kettős elektront.”
3. kocka: jobbra (bio-pszichikai rend beállítása):
Napi ó Futhark rúna – Raidho: szoláris gyűrű/napév
időkód AME: 299
pszi genetikai térkód AME: 255
szinkronizációs kód AME: 315
napi pecsét AME: 279

heptád kapu AME: 414 – harmonikus UR-rúna: 90
napi fő kódok: TFI: 1076 – AME: 194 – Kin megfelelő: 36 (Planetáris Harcos)
heti összesített TFI: 5858 – AME: 125 – Kin megfelelő: 138 (Galaktikus Tükör)
napi hangtónus (144-es életpulzár) AME: 423 – Kin megfelelő: 84 (Ritmikus Mag)
heptád ösvény AME: 357 – Kin megfelelő: 18 (Felhangos Tükör)

plazma: Alfa – hang: HRAUM – mudra:

A lángolás kék nyugati palotájának (mágia terme) Majom (a mágia ereje) hullámperiódusának 6.
pozíciójában vagyunk, mely a Tzolkin 11. hulláma.
Ösztönösen ráérzünk ma arra, hogy miért nem tudjuk könnyedebben venni az akadályokat, miért
vesszük időnként túl komolyan a dolgokat. Ezen gondolatok mentén szinte azonnal beugorhat, hogy
mindez azért is van, mert túlzásba viszünk valamit. És ezek a túlzások görcsössé tehetnek bennünket.
Igazi, nagy felismeréseink lehetnek! ☺
In Lak’ech!
Sárga Planetáris Csillag (Kin 88)

