Hei.
Punaisen Kuun tunteita ravisutteleva aaltojakso syyskuun alussa
( 4.-16.9 ) on vienyt mehut yhdeltä jos toiselta.
Syyskuun lopulla Valkoinen Tuuli viimeistelee lennokkaasti tämän
kaiken.
Räjähdyksiä, sairastamisia, irtiottoja, eroja, tunnetilojen
syväluotauksista johtuvia kyyneleitä ja kaikkea mahdollista tunnetila
mylläkkää on sakeanaan.
On täytynyt käydä läpi sisäisiä kerroksia, joista oli jo luullut
selvinneensä, tai joita ei edes tiennyt itsellä olevan!
Eletään samankaltaista syvä-prosessia joka sai alkutahdit viime vuoden joulukuussa.
Nyt vain nopeutuva aika on saanut kaiken tapahtumaan entistä kiihtyvämmällä tahdilla.
Ei pysty lakaisemaan mitään maton alle, tai piilottamaan ulkoisiin ärsykkeisiin,
eikä todellakaan voi paeta sielunsa syvyyksistä nousevia ailahduksia.
Tunnekeho on puhdistettava todella syvältä!
Maailmanloppu lienee nyt hyvin konkreettisesti käsillä. Se josta 21.12.2012 kieppeillä oli paljon puhetta.
Vanha maailma hautaansa nilkuttaa ja uusi tekee tuloaan.
Missään ei liene oppikirjaa miten uutta tietoista maailmaa luodaan, mutta jokaisella taitaa olla käsitys jo nyt
siitä, mikä on itsessään ja elämässään käsiteltävä, että voi siirtyä tuohon uuteen aikaan. Merkit ovat
näyttäytyneet.
Kaikessa on selvästi mukana yksi ydin teema:
Löydä oma voima, elä voimastasi käsin, ole vapaa!
Kaiken keskellä synkronismi ja yllättävät tapahtumat lisääntyvät. Manifestaatio nopeutuu. Telepaattisuus
vahvistuu.
Upeita, käsittämättömiä sieluperheen jäsenien kohtaamisia. Ihmeitä ja aivan huikeita mahdollisuuksia
avautuu käyttöön.
Omassa voimassa ja vapaudessa pysyen, olet keräämässä todellisen megajättipotin elämän pelissä.
Valkoisen Tuulen aaltojaksossa ( 17. - 29.9 ) juuri vapaus ja rohkea hetkessä eläminen nousevat arvoon
arvaamattomaan. Suora puhe ja aidot tunteet avoimesti näytettynä, ovat syyskuun lopun ydin teemoja.
Lisää maailmanlopun meiningistä olen kertomassa 22.9 Särkänniemen Planetaariossa, Tähtitapahtumassa.
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Syyspäivän tasaus on 23.9. Kokoonnumme viettämään valon juhlaa Särkänniemen Planetaarion erityisessä,
aisteja aktivoivassa tunnelmassa. Kristallikulhojen värähtely, tähtimeditaatio ja matka kosmiseen kohtuun
antavat valon tähtieväitä alkavaan pimeään vuodenaikaan. Saat hyvin kokonaisvaltaisen kokemuksen omasta
yhteydestä kosmokseen galaksi kansalaisena. Väliajalla planetaarion kahvio palvelee.
Minna Ritari - Tähtimatka äänen värähtelyissä
ritarihuone.com
Maailmamme muutoksen kierteessä muutosta tapahtuu myös energeettisesti, siksi on tärkeää virittää
instrumenttimme, kehomme, paremmin vastaanottamaan uusia taajuuksia ja energiatasoja. Linjaamme
energiamme äänen värähtelyn avulla ja avaamme näin itsemme kuin antenniksi illan aktivoinneille ja
tähtimatkoille.

Päivi ohjaa meditaatiomatkan tähtiin, linnunradalle ja keskusaurinkoon, Minna soittaa tähtimatkamusiikin
kristallikulhojen värähtelyissä.
Päivi Kaskimäki - Tähtipersoonallisuutesi
paivikaskimaki.com
Meidät kaikki on tehty tähtipölystä. Olemme tuoneet tähän inkarnaatioon eri tähdistöjen laatuja, jotka
näkyvät persoonallisuudessamme. Kerron erilaisista tähteläis-tyypeistä ja niihin sisältyvistä ominaisuuksista,
vahvuuksista ja haasteista. Mikä on sinun sielusi tähtitehtävä ja miten voit hyödyntää sitä omassa arjessasi.
Ripaus maya-kalenterin ajanlaadusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista elämässäsi. Olemme
valmistautumassa uuteen synnytyskierrokseen 26.10, jolloin aloitamme jälleen lähtöruudusta uuden
kalenterikierroksen. Nyt on tärkeä inventaarion hetki, jolloin voit tarkastella mitä haluat ottaa mukaan
seuraavalle kierrokselle elämäsi synnyttämisessä entistä tietoisemmaksi ja vapaaksi sydämesi tiellä.
Deepthi (Kirsi Ranto) - Tähtimatka kosmiseen kohtuun, luento & meditaatio
pyhanainen.com, deepthimusic.com
Planetaario luo loistavat puitteet tälle kosmiselle tähtimatkalle, jossa sukellamme Deepthin ohjauksessa
universumin ja itsemme lähteelle, kosmiseen kohtuumme, meditaation ja valokielikoodausten avulla. Tällä
matkalla aktivoimme oman kohtu-sydän-kurkku -yhteytemme, joka on avainasemassa astuessamme Uuteen
Kultaiseen Aikaan, jossa elämme täysivoimaisina jumalallisina olentoina maan päällä. Tämän matkan
aikana herätämme solumuistimme ja vapautamme ne valokoodit, jotka auttavat meitä muistamaan oman
sieluntehtävämme ja elämään sydämenpolulla harmoniassa itsemme ja koko ympäröivän maailman kanssa.
VÄLIAJALLA ESIINTYJIEN TUOTEMYYNTIÄ
ja PLANETAARION KAHVILA PALVELEE
BUSSIKULJETUS: KOUVOLA-LAHTI-TAMPERE -> TAKAISIN (20 €/hlö)
Linja-auto poimii matkalta kyytiläisiä (esim. Iitti, Lahti, jne.) – kysy rohkeasti lisätietoja!
Paikka: Särkänniemen planetaario, Laiturikatu 1, 33230 Tampere
Liput: 75 €. Liput ovelta 80 €. Paikkoja rajoitetusti!
Hinta työttömille/eläkeläisille/opiskelijoille 65 €.
Tapahtuma löytyy facebookista.
Lipputilaukset:
minna@ritarihuone.com tai 040 526 1524
Lämpimästi tervetuloa.
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