
Energikalender 

Energiexpansion i det kollektiva 2019     av  Ingrid Krianon

Se även Visioner  www.ingridkrianon-jonankerholm.nu.

Januari  

1   INRI-explosion i det kollektiva: Nåd, försoning, fredsvilja - --

Spjutspetsar av föregångare formerar sig sakta i  FN

och både stora och små  internationella organisationer

11   Accelererande VI-ton – gemenskap, samarbete, samhörighet - - - 

Ett sinnestillstånd av innerlighet, salighet, bless!

21  VEDA-öppning i Europa av övergripande energisystem.  

Februari 

2   Svenskt bistånd ger avtryck.  -   Allt förändras i febr 2019

15   EU som motor i en ”social” union.

16   De stora elefanternas dans  är självgående .

Ledande framtida politiker tar ovana initiativ.

Sesam öppna dig-energin är stabil.

19  Nu ges en vinande signal i de täta leden av androgyna föregångare att agera  
på den världsliga arenan.

Frigörelsekraft accelererar - många politiker byter skepnad!

http://www.ingridkrianon-jonankerholm.nu/


Mars

4  -  5  Fredstoner ”strålar” in.    Den stora massan ska resa sig.

Allt kreativt arbete hjälper till att förlösa energi: måla, dansa, sjunga - - -

7     Start  på ett Unity-arbete som ger ringar på vattnet.

12   Den globala kyrkans  ”nedstigning” i tid och rum. 

   ”Hur kan vi samarbeta/hjälpa till?”

16   Mångdimensionell ton och  kraft kreeras i det kollektiva.

Primana – idéatomer strålar in mer intensivt.

24   Den stora massan vädrar förändring.

Många små idégrupper bildas för Frid och Fred.

April

3   Större själsöppning för många småbarn (5-6 åringar)..

De blir medvetna om samhällets ”kaos” – och behöver extra stöd.

OBS!  De är vuxna i ett barns kropp!

14  Förberedelse av Kromana – att agera, att ge luft åt både förnuft och känsla.

19   Kromana-expansion och manifestation.

Demonstrationer för  F  R  E  D !

28   E N A N D E T S  ”tid” / frekvens är öppnad på allvar! 

– Veda frekvensen stabiliseras.



Maj

3   USA ,  USA  - - - -

11-25  Fri energi kommer in i en större våg av Kromana att forcera slitna spärrar
i mentalvärlden.

OBS!  År 2022 kommer nästa ”stormvåg” 

Juni 

15   Stor aktivitet - - - 

21    Enhetston går ut över jorden.   -  Noga utstakade Planer iscensätts.

Europa har och får särställning

Juli

8-10  Mångfacetterad frigörelse i det kollektiva.

Enhetstonen forceras. – förmögna människor blir besjälade att hjälpa till.

I alla sfärer, i alla dimensioner pågår gränsöverskridande arbete.

En del semestrar får ställas  in  = ”Ljuskaos”

Augusti

11-12  Gammal politik växlar in på nytt spår – i  EU och Nordafrika

28   Serafens / Ljusbärarens ”mönster” skiftar  (strålar och färg)

Auran kraftgör Sri mångdubbelt . 

Den mångdimensionella tonen/energin blir synlig.

LJUSBÄRAREN blir ordentligt jordad !

– och kan medla genom   N Ä R V A R O   (och ett litet smil !)



September 

16   Pakter upplöses i sakta mak 

21   Nya Vishetsregler    ”saluförs”

Oktober 

8   Kreativa kraftpulser frigörs 8 oktober 2019  -  11 maj 2020

I fredssyfte öppnas Veda på vid gavel. 

Den katolska världen ömsar skinn”.

13-14  Vidgat Kromanaseende : 

Vi ser, förnimmer  och VET en högre  plan för fredsarbetet. 

Många nya länder blandar sig i debatten.

November

9     F Ö R B E R E D E L S E    för ett kollektivt tankeskifte.

”Vi behöver mat före krig!!”

En enorm Kromana-kaskad sker under ytan 

– och blir synlig i kraftvågor mars 2020.

23  Kyrkornas Veda-ton accelererar.

I både statskyrkor och olika frikyrkor startas nya idégrupper.

December  Märk USA – hela december!


