
ENERGIKALENDER  2020  -  av Ingrid Krianon

⦁ Se även energimönster på hemsidan   www.ingridkrianon-jonankerholm.nu

1 jan Vilans tid – Under ytan kreativiseras  VI  - gemenskap och samarbete i ett 
högre perpektiv.

3-5 jan Ett kreativt skede tar sin början i den mänskliga utvecklingen.

13 jan  Dimensionsportar öppnas på löpande band

5 febr Idéassociationer i det kollektiva kanaliseras ut i frågor om människans tillvaro 
före livet och efter döden

8 feb Fredsfrågor aktualiseras - Begreppet Unity laddas med explosiv  kraft

11 febr Synen på Kristus om symbol för en lidande mänsklighet börjar att 
luckras upp

2 mars Nu ses aktiva idébärare ta nya spadtag som brobyggare

11 mars Världsfred? – Möjligheter och andlig process

15 mars Veda – VI – ett holografiskt perspektiv:

Att förena  Öst - Väst - Nord - Syd

20 mars Kollektiva tankar om Guds Närvaro diskuteras mer allmänt – även i 
sekulära kretsar börjar frågan bli påträngande

25 mars Händelser i omvärlden gör frågan om existensens natur allt mer aktuell

30 mars USA vänder blad

2 april Vårt eget ansvar för krig och fred avhandlas flitigt i media.

Klimat, freds- och religions-demonstrationer ses i en ”salig” röra

I fredssyfte öppnas kanaler bortom förnuftets gräns: bortom krigslagar, bortom 
biståndsregler, bortom partisympati! – Bara Nuets behov styr hjärtats inre 
seende och skeende.

4 april Nu börjar fredsbevarande styrkor att ”röra  på sig” 

10 maj Jorden är fri att optimera allt fler i fredens androgyna skapelse av VI

Länder, kulturer, partier - - -   Alla blir mer aktiva att söka 
samförståndslösningar  -  först var och en på sin ort, sedan i allt vidare cirklar.

6 juni Sveriges Nationaldag:

Skapelseplanen är optimerad utifrån den Solfrekvens som nu genomlyser de 
kollektiva systemen.

Bara invänta signal på ytterligare initiativ till att manifestera Kromana – ett 
frihetsskede/skapelse av mänsklig medvetenhet som kullkastar gamla 
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profetior och teorier om krig och vapen som fredsbevarande aspekt.

7 juni I slutskedet av en intensiv vår i skola och arbetsliv:

Samvetets röst och eftertanke bland politikens föregångare gör sig påminda i 
allt mer intensiva samtal mellan kollegor och familjekonstellationer som arbetar 

övergripande för ett holistiskt perspektiv på samhällslivet.

8 juni I kyrkans interna planering för åratal framåt ses ny riktning – nya perspektiv 
genom kraftsamling och samarbete mellan olika religions och trosinriktningar 

på praktisk nivå

15 juni Kreativa impulser skapar ”oro” i stagnerade organisationer

11 juli I FN ses små överraskande informella aktiviteter om Mellanöstern

12 juli Stora demonstrationer och fredsaktiviteter i Europa

11 aug Fredens ängel stiger in i tid och rum och ger liv i debatten!

5 sept Mänsklighetens kollektiva hjärna påverkas – SANNING och Glädje!

6 sept Fredsbevarande styrkor aktualiseras i större skala (på flera platser/regioner)

13 okt Diskussion om vapen intensifieras: tillverkning, export och användning 
ifrågasätts av allt fler partier i Sveriges riksdag.

Frågan är extra känslig utifrån de ”handelskrig” som aktualiserar samtalen.

Fredsperspektivet vinner i längden!  -  Nato får se sig ”frånsprunget” när 
allt fler tar ställning.  -  EU vinner mark.

5 nov Hjärta och hjärna i symmetri! -  Det kollektiva får hopp – VI  KAN,  VI  ÄR !

17 nov Sverige:  Hela hösten pågår förhandlingar mellan olika partisympatisörer som 
under våren 2021 mynnar ut i en gemensam linje framåt

11 dec Optimism i EU

13 dec Hoppfullhet och kreativ ”utrensning” på samma gång

16 dec AN:  symbol för Själslig, androgyn Enhet

23 dec Alla symboler smälter samman i en kravlös Kärleksyttring:

Fredsmarscher markerar tidens acceleration som värdemätare på människans 
kollektiva ”uppstigning”

________________________________ 

Febr 2021

Oväntade handslag / vänskapsyttringar - - - -
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